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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Het gaat de laatste tijd veel over de hoge energiekosten en de duurdere boodschappen.
Logisch, want dit raakt veel mensen. We realiseren ons dat het belangrijk is om zuinig te zijn
met energie, ook in onze kerkgebouwen. En natuurlijk staan wij als kerk midden in de
samenleving en denken we ook na over wat wij kunnen doen. In deze nieuwsbrief leest u er
meer over!
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 23 oktober 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Kand. Marit Eikelenboom-den Uil (Lopikerkapel)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Arjan van de Velde
Welkom: Rob en Anneke Noodelijk
Oppas: Jessica Noordam en Rita van Rijn
KND: Afike de Rijk en Chris Hijzelendoorn
Bloemendienst: Janneke van Wouwe
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: mevrouw Annie Vermeij
Organist: Wim Loos
Koster: Jan Uit den Boogaard
Zondag 30 oktober 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur; thema Jan de Bakker
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Piet Verboom
Welkom: Piet en Gerrie Verboom
Oppas: Marja van de Vechte en Corriena Bergsma
KND: Irma en Ruben/Bram Oosterom
Bloemendienst: Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: Ds. P. Baane (Alphen aan den Rijn)
Organist: Ronald Mulder
Koster: Jan Zandbergen
Woensdag 2 november 2022: Dankdag voor gewas en arbeid
Kerkdienst Dorpskerk; 19.30 uur; gezamenlijke dienst
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist: Kees Spaans
Koster: Peter Buis
Welkom: Coby Noordam en Anja Tinga
Bloemendienst: Anja van Staden
Koffiedrinken
Op alle locaties is er na alle kerkdiensten gelegenheid om samen koffie te drinken. Van harte
welkom!!
Kerkdienst thuis
Dorpskerk Woubrugge: alle kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via
kerkdienstgemist.nl. U kunt deze ook op een later moment terugkijken. Dit kan ook via onze
website
Kerkje aan de Does: alle kerkdiensten kunnen worden gevolgd via kerkomroep

COLLECTEN
Datum
Zondag 23
oktober
Zondag 30
oktober
Woensdag 2
november

Collectedoel
Kerkrentmeesters

Collectedoel
Predikantsplaats

Deurbussen
SPOT Tanzania**

Diaconie*

Kerkrentmeesters

SPOT Tanzania**

Diaconie*

Kerkrentmeesters

SPOT Tanzania*

* De diaconale collecte op zondag 30 oktober is bestemd voor Kerk in Actie / Syrië:
wederopbouw en herstel van kerkgebouwen. Op Dankdag, woensdag 2 november, is de
diaconale collecte bestemd voor Dorcas. Deze Stichting helpt de allerarmsten in Oost-Europa
met boodschappen voor de koude wintermaanden. De boodschappen worden in Roemenië en
Albanië gekocht. Er worden dus geen vervoerskosten gemaakt en de lokale middenstand
verdient op deze manier ook nog wat.
**In oktober is de opbrengst van de deurbussen bestemd voor SPOT Tanzania. Deze
organisatie richt zich op drinkwaterprojecten in de Usambara Mountains in Tanzania en mede
dankzij hun inzet zijn nu al ruim 80.000 Tanzanianen duurzaam aangesloten op drinkwater.
Een bijdrage geven aan de collecten kan via Appostel of via deze link (Ideal) op onze website. U
kunt ook geld overmaken op een van de volgende rekeningen:
Kerkrentmeesters: NL69 RABO 0373 7355 45 ten name van: CvK Pg Does en Wetering
Diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 ten name van: Hervormde Gemeente Woubrugge
Diaconie
Missionaire commissie: NL82 RABO 0373 7436 53 ten name van: CvK PG Does en
Wetering inz. Missionaire Cie.

Lief en leed uit de gemeente
Bloemen Dorpskerk
Op zondag 9 oktober zijn de bloemen met een
hartelijke groet en bemoediging van de gemeente
gebracht bij de heer en mevrouw Den Hertog. De
bloemen van zondag 16 oktober zijn met een
hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig
herstel gegaan naar Piet en Jo Noordam.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 9 oktober zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie voor haar verjaardag gegaan
naar mevrouw J. Turk-de Jong. De bloemen van zondag 16 oktober waren voor Jennie Verweij
die is herbevestigd als ouderling.
Jarigen 80+
22 oktober: de heer D. Wittebol (Kerkweg 3, 2481 KB) – 88 jaar
23 oktober: mevrouw P.H. van 't Wout-Nagtegaal (Dokter Nooterstraat 21, 2481 AV) – 84 jaar
27 oktober: de heer L. Bregman (Abraham Vermaaspad 5, 2481 BL) – 80 jaar
1 november: mevrouw J.C. Boer-Schijf (Oudendijkseweg 21 M, 2481 KE) – 81 jaar
3 november: de heer E. van der Horst (Elzenlaan 11, 2481 LZ) – 86 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Peter-Jan van der Laan (Woonzorgpark Willem van den Bergh, Druivenhof 5, 2201 ZZ
Noordwijk) vierde op 6 oktober zijn verjaardag. Vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd
Peter-Jan!
Meeleven
Wij leven mee met Piet en Jo Noordam (Boddens Hosangweg 52, 2481 LA). Piet is vorige
week een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer thuis.
Wij bidden om een voorspoedig herstel.
Joep Grandia (Praam 22, 2481 CX) is afgelopen maandag geopereerd aan zijn amandelen.
Hopelijk is het allemaal meegevallen en knapt hij snel weer op.
Zorgen zijn er bij de familie de Rijk (Middelweg 1B, 2401 LZ Alphen aan den Rijn) nu zoon
Joshua dinsdag met spoed is opgenomen op de IC. De laatste berichten zijn voorzichtig
positief. Hopelijk slaat de behandeling aan en kan hij werken aan zijn herstel. We bidden
voor Joshua en zijn familie.

HET WOORD IS AAN*…… Corry van der Eijk
Wie is Corry van der Eijk?
Geboren in Rijnsaterwoude, maar na mijn trouwen ben ik op
de kwekerij bij Teun in Woubrugge komen wonen. Daar zijn
ook onze drie kinderen geboren. Ik heb altijd meegeholpen op
ons bedrijf: een drukke tijd met veel werk. Daarnaast was er
ook altijd tijd voor andere dingen: zo heb ik bijvoorbeeld 25
jaar de Vijfkleurenclub mogen leiden. Dat was niet alleen heel
leuk om te doen, maar daardoor heb ik me ook steeds meer in
het evangelie verdiept. Verder heb ik nog in het Schoolbestuur
gezeten, was ik voorzitter van de vrouwenvereniging en ben ik
8 jaar met veel plezier ouderling geweest.
We hebben 9 kleinkinderen en die voelen zich bij ons prima
thuis. Ook als opa en oma kan je voor de gezinnen van je
kinderen veel betekenen! Zoals jullie weten zijn we anderhalf
jaar geleden naar Alphen aan den Rijn verhuisd. Wij voelen
ons daar gelukkig helemaal thuis. Ik zeg gelukkig: want dit is
en was een hele verandering waar we alle twee geen moment
spijt van hebben gehad.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Eigenlijk over heel veel dingen: de zorg voor de mensen om mij heen; het bedrijf van onze
kinderen in deze moeilijke tijd; de teruggang van het kerkbezoek. Maar ook over de mooie
dingen in de natuur, waar we samen van kunnen genieten op de fiets of op de boot.
Vraag van Alie Uit den Boogaard: hoe ervaar je het om veel tijd en energie te
besteden aan de Oekraïense vluchtelingen?
Dit is iets wat ineens op je pad komt. Je weet beslist niet waar je aan begint en we weten ook
helemaal niet waar het zal eindigen. We …want gelukkig is Teun er net zo bij betrokken als ik.
Ik zie het zeker niet als zwaar om er elke dag heen te gaan, want de band met deze mensen is
zo intens en bijzonder dat het voor mij voelt als een grote familie met best heel veel zorgen. Om
deze mensen met van alles te mogen helpen is heel dankbaar werk. Het gaf vooral in het begin
best vaak traantjes, maar gelukkig is er naast verdriet ook vaak plezier. Vooral met de kinderen.
Het is echt moeilijk voor deze mensen hier in Nederland. Ze kennen de taal en gewoontes niet
en ze missen hun familie in Oekraïne.
Gelukkig zijn we met heel veel mensen om dit 24 /7 te begeleiden. Het leuke is dat ik heel veel
nieuwe mensen uit ons eigen dorp en daarbuiten heb leren kennen, die deze mensen ook een
warm hart toedragen. Iedereen doet op zijn eigen manier het werk wat op je pad komt en ik
denk dat we het allemaal met liefde doen. Alle communicatie gaat via onze telefoon wat een
pracht oplossing is, want na 8 maanden spreekt niemand nog 1 woord Oekraïens….
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Van Lenie de Koning. Lenie, tijdens het startweekend was jij stuurvrouw op onze boot, iets dat je
nog nooit gedaan had, maar altijd al had willen doen. Wat zou je nog meer wel eens willen
doen?
* In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord die aan de hand van vaste vragen iets
vertellen over zichzelf. Daarna geven zij het 'woord' door aan iemand anders. Zo leren we
elkaar wat beter kennen.

Ander nieuws uit de gemeente
Bericht van de diaconie: Energie voor de medemens
Er staat een roerige winter voor de deur. Hoge energiekosten en stijgende voedselprijzen
betekenen voor veel mensen dat ze in financiële problemen komen. De kerkenraad heeft een
werkgroep in het leven geroepen om plaatselijke acties te bedenken waarmee we onze
medemensen in nood kunnen helpen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het serveren van
maaltijden. De diaconie krijgt veel aanvragen voor extra geld, bijvoorbeeld van de voedselbank,
maar ook van andere diaconale doelen. We kunnen dus een extra steuntje in de rug goed
gebruiken.
In het nieuws heeft u allemaal kunnen horen dat de regering alle huishoudens in november en
december 190 euro gaat geven om de hogere energierekening te kunnen betalen. Zoals het er
nu uitziet is dat niet voldoende om ernstige problemen te voorkomen. Maar er zijn natuurlijk ook
huishoudens met een vast energiecontract of een heel goed geïsoleerd huis, die dit extra geld
niet echt nodig hebben. De diaconie roept iedereen die het kan missen op om dit bedrag over te
maken op de bankrekening van de diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 t.n.v. PG Does en
Wetering Diaconie. Alvast dank!
Bericht van de kerkrentmeesters
We zijn blij te kunnen melden dat we, na het vertrek van Leo Deurloo, een (tijdelijke)
voorzitter van het KRM-college hebben gevonden: Jan Uit den Boogaard. Uiteraard zullen
we als kerkrentmeesters allemaal ons steentje bijdragen om te zorgen dat alles reilt en zeilt
in Woubrugge en Hoogmade. We evalueren komend najaar hoe het gaat en of er t.z.t.
wellicht een andere voorzitter kan/moet worden gezocht.
Marc van der Leij en Eb van de Vechte gaan deelnemen aan werkgroep 6
(kerkrentmeesters) in het fusietraject met de Gereformeerde Kerk.
Energiekosten en maatregelen: Het kan u niet zijn ontgaan: de stijgende energieprijzen
beheersen het nieuws en zijn het gesprek van de dag. Ook binnen onze kerkgemeenschap
hebben we hier natuurlijk mee te maken. We gebruiken behoorlijk wat energie, met name
voor verwarming van onze gebouwen. Als kerkrentmeesters bekijken we wat we hier op
korte en op wat langere termijn aan kunnen doen. Nu het oktober is en het weer kouder
wordt, is het een goed moment u met dit bericht hierover bij te praten. Voor de korte termijn
nemen we een aantal eenvoudig door te voeren maatregelen. Zo schroeven we de
thermostaat in onze beide kerken wat terug. Houdt u er dus alstublieft rekening mee dat het
tijdens de kerkdiensten wat minder warm zal zijn dan u misschien gewend was. We willen u
vragen hiermee rekening te houden, door u bijvoorbeeld wat warmer aan te kleden.
Daarnaast is het van belang de warmte in de kerk natuurlijk niet onnodig kwijt te raken. Dit
doen we enerzijds door in de Dorpskerk op korte termijn tochtstrippen op deuren en kieren te
gaan plaatsen. Anderzijds willen we in de Dorpskerk in de wintermaanden aan het begin van
de dienst slechts één van de ingangen gebruiken om naar binnen te gaan. U kunt hiervoor in
principe de ingang aan de kant van Immanuel gebruiken. De ingang van de kerk aan de
waterkant is dan gesloten. In het Kerkje aan de Does gaat alléén gebruik gemaakt worden
van de zijdeur. Tenslotte gaan we op wat langere termijn nog meer en beter inzicht in ons
energieverbruik krijgen door het bijhouden van ons verbruik, bijvoorbeeld met slimme
energiemeters. Vervolgens willen we gaan kijken welke technische mogelijkheden er zijn om
duurzame energiebesparing in onze kerkelijke gebouwen door te voeren. We houden u de
komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen!
Bericht van de missionaire commissie
In het eerste half jaar is er door de missionaire commissie voor meerdere projecten
gecollecteerd. De opbrengsten hiervan zijn:
januari en februari Mercy Ships: € 921,90
maart en april Interserve (Antje Oosterkamp): € 897,40
mei en juni Roma Support: € 827,69
Bestellen GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2023:
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor
heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in
het leven van alledag de blik even op iets anders te
richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te
herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al
de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft
troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we
nu leven.
De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van
ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet
alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk.
Maar liefst €8 van de prijs van €13,95 komt ten goede aan het werk van de GZB. U kunt het
dagboekje bestellen bij Larissa den Boer-Ruijs; e-mailadres: larissaruijs@gmail.com
Betaling kunt u voldoen via de NL82RABO0373743653ten name van: CvK PG Does en
Wetering Missionaire Cie onder vermelding van: ‘Een handvol koren 2023’.
Vakantie predikant
Ds. Stefan Honing heeft van 24 oktober t/m 28 oktober een weekje vrij. In dringende gevallen
kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

Koffieochtend Woubrugge op 26 oktober
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er koffiedrinken in gebouw Immanuel. U kunt
vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee met iets lekkers. Bent u er
ook (weer) bij? De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur!
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist op 28 oktober en 3 november
Elke donderdagavond van 18.15-19.30 uur kunt u luisteren naar het verzoekplatenprogramma
van onze gemeente. Dit wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist (via onze website of via de
app). Het programma wordt verzorgd door Wienus Grandia en u kunt bij hem een
verzoeknummer voor iemand aanvragen. Dat kan per mail kerkomroep@pgdoesenwetering.nl ,
per telefoon (liefst maandag- of dinsdagmorgen 0172 518940) of met een kaartje in de bus
(Kerkweg 48, 2481 KD Woubrugge).
Catechese op 31 oktober en 1 november
De catechisaties gaan ook weer van start. Vanaf 31 oktober is op de maandagavonden van
19:30 uur tot 20:30 uur de tienercatechese in gebouw Immanuël. De basiscatechese is
wekelijks op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:00 uur eveneens in gebouw Immanuël.
Dorpsleerhuis excursie op 5 november
Op zaterdag 5 november willen we, mede n.a.v. de dienst op 30 oktober, een excursie
organiseren naar het Catharijneconvent. In het dorpsleerhuisboekje leest u daar meer over.
Vergeet u niet om u uiterlijk 31 oktober aan te melden (dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com ),
maar liever eerder.
Meezing-concert Delise op 6 november om 18.30 uur in de Dorpskerk
Op zondag 6 november verwelkomen wij Delise, zangeres en songwriter en oud-dorpsgenoot in
onze Dorpskerk voor het 1e meezing-concert. U bent daar toch ook bij? Delise zal tijdens het
concert bekende (samenzang)liederen spelen, maar ook eigen werk. Tijdens het optreden zal
ze de (bijbel)verhalen achter de liederen vertellen. Ze begeleidt zichzelf op gitaar en piano. Het
belooft een mooie avond te worden!
Alvast voor in de agenda: gezamenlijke gemeentebijeenkomsten op 10 (avond) en 12 (morgen)
november
Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen voor gezamenlijke gemeentebijeenkomsten in het
kader van het proces tot samengaan van de Protestantse gemeente Does en Wetering en de
Gereformeerde kerk Woubrugge. We willen dan met elkaar nadenken over hoe de toekomstige
gemeente in Woubrugge-Hoogmade eruit zou moeten zien. Beide bijeenkomsten hebben
dezelfde inhoud, dus u kunt kiezen wat u het best uitkomt. Donderdag 10 november begint de
bijeenkomst om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk en sluiten we af met een hapje en een
drankje. Op zaterdag 12 november bent u om 9.30 uur welkom in het Kerkje aan de Does en
sluiten we af met een lunch.

"God zij nabij"
Uit Psalmen anders….Psalm 20a
Melodie: Zdeněk Cep
Dichter: John. L. Bell.
Vertaling: Andries Govaart
Arr. Johan van Oeveren
Door: Demelza van Daalen zang , Henk van Duijne gitaar, CMZ Chr. Mannenensemble
Zoetermeer zang.
Lied uit Psalmen anders
Eeuwenoude teksten kunnen in een nieuwe jas uiterst actueel zijn. Zo vinden we dat in de
nieuwe bundel ‘Psalmen anders’. Na de Praagse lente en daarna de inval van de Sovjets in
Tsjecho-Slowakije ontstond deze bewerking van Psalm 20. Een anti-oorlogspsalm, helaas nog
steeds en her en der actueel, van Belarus tot Hongkong. Via Tsjechische vluchtelingen en de
Iona-community kreeg deze Psalm bekendheid. De melodie vraagt om een rustige manier van
zingen, ‘moderato'. Psalm 20a, nu zo actueel vanwege een oorlog in Europa. “God zij nabij” is
een wens die door de zanger de mensen in nood toewenst. Maar het is meer dan dat. De wens
stoelt op de belofte van Gods kant.
'Dagen van nood’(NBV21) worden in dit lied ‘crisis’ genoemd, waarmee de draagwijdte van het
lied groot is. Het woord partijdig heeft in ons dagelijks taalgebruik een negatieve bijklank: de ene
partij wordt bevoorrecht boven de andere. Hier krijgt echter het woord een positieve draai. God
is partijdig voor de mensen die niet vertrouwen op oorlogstuig. Machtigen struikelen, storten
ineen, maar wij staan op en wij houden stand’, zo eindigt het lied. Wij zingen het eeuwen later
nog steeds, omdat die machtigen er nog steeds zijn.
De melodie is geen vrolijke melodie, maar een melodie die we tegenkomen in de
kerktoonsoorten. Dit arrangement heb ik gemaakt voor deze samenstelling van stemmen.
Mannen geven met hun timbre een extra lading aan dit lied.
Bijzondere locatie is deze keer de Watertoren ‘De tien gemeenten’ in Zoetermeer.
U kunt het lied via deze link zien en beluisteren.
Hartelijke groet, Johan van Oeveren

TOT SLOT......
.... sluiten we af met woorden van Dietrich Bonhoeffer (overgenomen uit 'Een woord voor elke
dag'):
De Heer van de tijden is God.
Het keerpunt van de tijden is Christus.
De werkelijke tijdgeest is de Heilige Geest.

Goede weken toegewenst!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba@pgdoesenwetering.nl toe aan uw adresboek.

