Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
6 november 9:30 dhr. M. de Jong, Rotterdam (geloven in Spangen)
6 november 9:30 ds. C.R. Koops-Verdoes (Experience in de Gereformeerde kerk)
13 november 9:30 ds. S.C. Honing
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
6 november 10:00 ds. S.C. Honing
13 november 10:00 Dhr. C. Van Rijn, Sneek
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Komende zondag gaat Martijn de Jong in de Dorpskerk voor. Hij is
verbonden aan geloven in Spangen waar wij ook ons steentje aan bijdragen. Fijn om deze
verbondenheid ook weer invulling te geven door een kerkdienst. Eveneens op
zondagmorgen bent u op hetzelfde moment welkom in de Gereformeerde kerk. Daar is de
tweede experience in de serie dromen-durven-doen. Deze keer gaat het over durven. Ds.
Carolina Koops is de spreker.
Op zondagavond is er om 18:30 uur het meezing-concert met Delise.
Op 13 november gaan wij in de Dorpskerk weer verder met de serie preken over de werken
van barmhartigheid. De komende weken zullen we daar steeds bij stilstaan en op 27
november onze serie afsluiten. Eerstvolgende keer denken we na over de gevangenen
bezoeken. Bij deze dienst zal o.a. ook een ex-gedetineerde komen spreken.
Vierplek Hoogmade. Komende zondag hoop ik zelf voor te gaan in ons mooie Kerkje aan de
Does. Deze dienst is er muzikale medewerking van het koor L.E.F. Sinds de brand in de
Rooms-Katholieke Kerk oefenen zij in onze kerk. Het is mooi dat zij nu ook op
zondagochtend met ons mee willen spelen. Deze ochtend staan we stil bij 1 Korintiërs 13,
hét hoofdstuk over de liefde.
Koffieochtenden. De koffieochtenden zijn in Hoogmade in de regel de derde
dinsdagochtend van de maand in ’t Kompas. De koffieochtenden in Woubrugge zijn de
tweede en vierde woensdag van de maand. Van harte welkom vanaf 10:00 uur!
Meezing-concert Delise op 6 november om 18.30 uur in de Dorpskerk
Op initiatief van een aantal gemeenteleden worden er meezing-concerten /
zangbijeenkomsten georganiseerd op een aantal zondagavonden. De eerste keer is op 6
november en dan verwelkomen wij Delise, zangeres en songwriter en oud-dorpsgenoot. Zij
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, dus zet deze datum alvast in uw agenda.

En... heeft u ook ideeën voor de invulling van zo'n zangbijeenkomst, kent u een muziekgroep
of zanger? Geef dit dan door aan Afike de Rijk (fiekjederijk@gmail.com).
Bijbelkring gesprekken rondom de eindtijd. Dinsdag 15 november van 15:00 uur tot 16:30
uur in Immanuël en donderdag 17 november van 10:00 uur tot 11:30 uur in ’t Kompas zijn de
volgende bijeenkomsten van onze bijbelkring. Van harte welkom, ook als je nog niet eerder
bent geweest! Deze keer denken we na over de dag van de Heer n.a.v. Sefanja 1.
Omzien naar elkaar.
Zorgen zijn er bij de familie de Rijk (Middelweg 1B, 2401 LZ Alphen aan den Rijn) nu zoon
Joshua opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Wij zijn blij dat hij weer thuis is en bidden
voor een verder herstel.
Bestuur en Beleid.
Uitnodiging gezamenlijke gemeentebijeenkomsten op 10 en 12 november.
De kerkenraden van de Protestantse gemeente Does en Wetering en de Gereformeerde kerk
Woubrugge nodigen u graag uit voor de gemeentebijeenkomsten op 10 en 12 november a.s.
U kunt dus kiezen naar welke bijeenkomst u gaat. Deze uitnodiging is bestemd voor leden en
belangstellenden uit beide gemeenten.
Tijdens deze avonden willen wij – in het kader van het proces tot samengaan – met u
nadenken over hoe de toekomstige gemeente in Woubrugge-Hoogmade eruit zou moeten
zien. Wat hopen en verwachten wij van de kerk van de toekomst? Daarnaast is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar kennis te maken. De bijeenkomsten worden
geleid door gemeentebegeleider Lydia Roosendaal die het proces van samengaan begeleidt.
U bent van harte welkom op:
donderdagavond 10 november vanaf 19.30 uur (start om 19:45 uur) in de Gereformeerde
Kerk, dr. A. Kuyperweg in Woubrugge. Na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken.
Eindtijd is 22.30 uur.
of op
zaterdagmorgen 12 november vanaf 9.30 uur (start om 9:45 uur) in ’t Kompas, Visserweg
1a, Hoogmade.
We sluiten af met een lunch. Eindtijd is 13.00 uur.
Wij hopen u te ontmoeten!
Bericht van de diaconie. Op zondag 13 november is de diaconale collecte bestemd voor St.
Exodus. Zij schrijven: Bij Exodus geloven we dat iedereen na detentie een nieuwe kans
verdient en dat alle mensen het potentieel hebben om op een positieve manier mee te doen
aan onze samenleving. Exodus probeert terugval in de criminaliteit te voorkomen door
mensen perspectief te bieden op het gebied van wonen, werken, relaties en zingeving. Dit

werkt: mensen die het Exodusprogramma afronden recidiveren bijna de helft minder dan exgedetineerden die het zonder begeleiding moeten doen. Helpt u ook mee?
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!
Berichten 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 november 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!

Hartelijke groet. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u met mij contact
opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@pgdoesenwetering.nl Met een hartelijke
groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing

