Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge
20 november 9:30 ds. S.C. Honing, laatste zondag kerkelijk jaar
27 november 9:30 ds. S.C. Honing
Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade
20 november 10:00 ds. N. Paap (Vlaardingen), laatste zondag kerkelijk jaar
27 november 10:00 ds. J. Hulzebosch, Alphen a/d Rijn
Vieren en doen.
Vierplek Woubrugge. Komende zondag gedenken wij die mensen die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn gestorven. Dit doen we op de inmiddels vertrouwde manier door voor elke
persoon een kaars aan te steken en nog één algemene kaars aan te steken voor allen die
overleden zijn maar niet bij onze gemeente hoorden. Dit jaar heeft u ook de gelegenheid om
voorafgaande aan de dienst een kaarsje aan te steken in de kerk.
Deze zondag willen we met elkaar ook, heel toepasselijk, naar het zevende werk van
barmhartigheid kijken: de doden begraven.
De week daarop is het de eerste adventszondag. Tijdens deze dienst koppelen we het
verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus aan het achtste (en nieuwste) werk van
barmhartigheid: de zorg voor de schepping.
Vierplek Hoogmade. Komende zondag zal ds. Nico Paap bij ons voor gaan. Het is dan ook de
laatste zondag van het kerkelijk jaar en daarom gedenken wij de twee mensen die bij onze
kerk hoorden maar in de afgelopen twaalf maanden zijn overleden. Daarnaast is er ook
gelegenheid om, zowel voor als tijdens de dienst, zelf een kaarsje aan te steken.
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!
Omzien naar elkaar.
Bericht van overlijden. Op 2 november is in de leeftijd van negentig jaar dhr. Arie van ’t
Wout overleden. Op dinsdag 8 november vond de dankdienst voor zijn leven plaats in
gebouw Immanuël waarna dhr. van ’t Wout in besloten kring naar het crematorium is
gebracht. Wij leven mee met zijn vrouw Nel (dr. Nooterstraat 21, 2481AV Woubrugge) en
klein- en achterkleinkinderen. Het In Memoriam wordt a.s. zondag voorgelezen in de kerk en
staat in het komende kerkblad.
Een dankwoord van Eef v.d. Horst.

Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en ook telefoontjes voor mijn verjaardag. Ik
stel dat heel erg op prijs. Ook namens mijn vrouw Truus die dit erg op prijs stelde en ook erg
genoten heeft. Ook de muziek van Wienus en deze dag ons goed heeft gedaan. En de lieve
Here Jezus goed heeft gedaan. Groetjes van Eef en Truus.
Buurtkastje
Inmiddels is in Hoogmade bij het Kerkje aan de Does ook een buurtkastje geplaatst.
Daarmee hebben we in onze gemeente twee buurtkastjes die voorzien in een behoefte. In
deze buurtkastjes kunt u houdbare producten plaatsen die door mensen die dat nodig
hebben er uit gehaald kunnen worden. Kunt u iets missen? Zet het dan in het buurtkastje.
Heeft u iets nodig? Pak het gerust.
Bestuur en Beleid.
Bericht van de diaconie. Op zondag 27 november is de diaconale collecte bestemd voor St.
de Ontmoeting. Deze stichting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare
mensen met sociale, psychische en financiële problemen. Pastorale zorg, waaronder
persoonlijke gesprekken en Bijbelstudies zijn een belangrijk onderdeel van ons werk. Veel
cliënten bij de Ontmoeting worstelen met zingevingsvragen. Als je al door zoveel bodems
bent gezakt, kan het je aanvliegen: waar haal ik de kracht vandaan? Juist in alledaagse
ontmoetingen worden zij bemoedigd en wordt nieuwsgierigheid naar het geloof
aangewakkerd. Een prachtig doel!
Bedankt. Beide giften hadden al in het vorige kerkblad moeten staan, maar hierbij alsnog:
Annie Grandia heeft op huisbezoek tien euro ontvangen voor de kerk, en ikzelf dertig euro.
Hartelijk dank hiervoor!
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

