De tweewekelijkse nieuwsbrief van Protestantse
gemeente Does en Wetering 2022 nr. 24

Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
U ben er komende zondagavond toch ook bij? Bij het 1e meezing-concert in de Dorpskerk dat
op initiatief van een aantal gemeenteleden is georganiseerd. We verwelkomen zangeres en
oud-dorpsgenoot Delise en het belooft een mooie avond te worden! Van harte welkom!
Komende week organiseren we, samen met de Gereformeerde kerk, twee
gemeentebijeenkomsten op 10 en 12 november. We willen met elkaar nadenken over de kerk
van de toekomst in Woubrugge / Hoogmade en er is natuurlijk ook tijd voor ontmoeting.
Verderop 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 6 november 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur; gezamenlijk dienst met GK
Voorganger: de heer Martijn de Jong (Rotterdam-Spangen)
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Marten den Boer
Welkom: Marianne Pont en Coby Hoogerbrugge
Oppas: Pauline Lekx en Nine Zandstra
KND: Naomi en Thomas de Rijk
Bloemendienst: Marjanne Boer
Wat is goed nieuws? En hoe deel je dat in jouw omgeving? Dat zijn misschien wel de twee
belangrijkste vragen als het gaat om missionair werk. Deze zondag laten we ons inspireren
door woorden van de profeet Maleachi en Petrus, die fanatieke volger van Jezus. Geen
makkelijke woorden trouwens; ze schuren met een al te comfortabele houding en met
makkelijke antwoorden. En tegelijkertijd bieden ze een perspectief van een andere wereld, een
andere manier van kijken.
Die beide kanten van de zaak - de rauwe, schurende, moeilijke kant én het perspectief op een
andere wereld - zijn dagelijkse kost in Spangen. Want wat betekent goed nieuws als je
gedupeerd bent in de toeslagenaffaire of je kinderen geen gezond eten kunt voorzetten? Wat
heb je aan geloven als je de gasrekening niet kan betalen, de
Nederlandse taal niet spreekt of illegaal bij je tante op de bank slaapt? En aan de andere kant,
als je het wel redt met geld, het je voor de wind gaat, wat heeft het evangelie je dan te zeggen?
Ik zie ernaar uit om u en jou zondag te ontmoeten. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid bij
het werk in Spangen vanuit Woubrugge en delen graag waar we mee bezig zijn.
Martijn de Jong, wijkpastor bij Geloven in Spangen
Experience in Gereformeerde kerk; 9.30 uur (gezamenlijke dienst)
Voorganger: ds. Carolina Koops-Verdoes
Organist: Frank Pijnnaken
Oppas: Janet Terhorst
KND: Ada de Kleer
Dit is de tweede (gezamenlijke) Experience in een serie van drie over Jozef aan de hand van
de thema’s dromen, durven, doen. Thema is deze keer “durven”.
Een Experience is een viering met interactie, moderne liederen, een filmpje, een korte
overdenking, aandacht voor de kinderen, met koffie voor en na de Experience. Er is deze
zondag geen Brugclub, de jongeren zijn van harte welkom bij de Experience.
Vergeet je niet je mobiele telefoon mee te nemen? En als je liever je eigen pen of potlood
gebruikt om iets op te schrijven, dan kun je ook die meenemen. Er zal ook schrijfgerei in de
kerk liggen. De viering is voor alle leeftijden. Van harte welkom!
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: ds. Stefan Honing
Muzikale medewerking: koor L.E.F. o.l.v. Roelf Scholma en Bob Koorn (orgel /piano)
Koster: Jan Zandbergen
Zondag 13 november 2022
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: André van ‘t Wout
Koster: Teun van der Eijk
Welkom: Teun en Corry van der Eijk
Oppas: Afike en Naomi de Rijk
KND: Nathan de Rijk en Vera Hijzelendoorn
Bloemendienst: Wilco van Termeij
In deze kerkdienst staan we weer stil bij één van de werken van barmhartigheid. Deze keer
gaat het over 'de gevangenen bezoeken' en zal ex-gedetineerde Ron het een en ander
vertellen over zijn ervaringen.
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: de heer C. van Rijn (Sneek)
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Arie Stigter
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 6
november
Zondag 13
november

1e Collecte
Najaarszending

2e Collecte
Kerkrentmeesters

3e Collecte
Geloven in Spangen

Diaconie*

Energie en
verwarming

Geloven in Spangen

* De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus. Deze Stichting biedt hulp aan exgedetineerden. Het uitgangspunt is dat iedereen een nieuwe kans verdient. 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 ex-gedetineerden die het zonder begeleiding moeten doen.
Helpt u ook mee?
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 23 oktober waren er geen bloemen,
maar een ballon met ‘beterschap’ er op. Deze is
gebracht bij Joep Grandia. De bloemen van
zondag 30 oktober zijn met een hartelijke groet
en wensen voor een voorspoedig herstel
gegaan naar Joshua de Rijk en zijn familie. De
bloemen van woensdag 2 november (dankdag)
zijn met een hartelijke groet van de gemeente
gebracht bij mevrouw Van der Rest.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 23 oktober zijn de bloemen met een hartelijke felicitatie gegaan naar de heer P.
Bouma. De bloemen van zondag 30 oktober waren voor de heer Henk van Houten als dank als
dank voor het maken van de trapleuning bij het afstapje naar de kerkzaal.
Bericht van overlijden
Op woensdag 2 november is de heer Arie van ’t Wout (Dokter Nooterstraat 21, 2481 AV)
overleden. Hij mocht 90 jaar worden. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op
maandag 7 november tussen 19.00-20.00 uur in gebouw Immanuel. De dankdienst voor zijn
leven, die geleid wordt door ds. Stefan Honing, vindt plaats op dinsdag 8 november om 10.30
uur eveneens in Immanuel. We wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen Gods
troostende nabijheid toe.

HET WOORD IS AAN*…… Leni de KoningMuller
Wie is Leni de Koning?
Ik ben midden in de Tweede Wereldoorlog in Woubrugge
geboren en mijn vroegste herinnering gaat over het
bevrijdingsfeest: over twee mannen die een kussengevecht
hielden. Ik dacht alleen maar: ‘bevrijding en vechten?’ en ik
kwam er niet uit. Boeken over de tweede wereldoorlog
fascineren mij nog altijd.
Mijn ouderlijk gezin bestond uit drie meisjes en drie jongens
waarvan ik de jongste ben. Mijn oudste zus is geboren met
een ernstige hartafwijking. Ze is op dertigjarige leeftijd
overleden. In die tijd was daar nog niet zoveel aan te doen.
Mijn ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen,
speelgoed en souvenirs. Ik stond daarom al vroeg in de winkel
om klanten te bedienen en misschien dat daar mijn
nieuwsgierigheid naar mensen geboren is… Vroeger had een
dorpswinkel nog meer een sociale functie dan tegenwoordig. Je ontmoette elkaar, deelde lief en
leed en al pratende viel dan hun oog op een mooi vaasje. Dan zeiden ze bijvoorbeeld: ‘Pak dat
maar in Leni, dan heb ik weer een cadeautje voor iemand.’ Nou kassa natuurlijk, want verkopen
zit in mijn bloed.
Na de huishoudschool en een diploma voor coupeuse wilde ik graag doorleren voor
kleuteronderwijzeres. ‘Nee kind’, zei mijn moeder: ‘ik heb je nodig in de winkel!’ Ze gebeurde dat
65 jaar geleden. Later heb ik de middelbare handelsavondschool gedaan. Drie jaar lang drie
avonden in de week op de fiets naar Alphen a/d Rijn, best pittig met alleen opleiding
huishoudschool.
In 1966 ben ik in het huwelijk getreden met Hans de Koning en wij zijn rijk gezegend met drie
kinderen: twee meisjes en later nog één jongen. En na drie jaar in Woubrugge te hebben
gewoond, hebben wij een uitstapje van twintig jaar naar Hoogmade gemaakt! Om na die twintig
jaar weer neer te strijken in mijn ouderlijk huis aan het water. Toen de kinderen uitgevlogen
waren, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Bijna twintig jaar in de dagopvang van Woudsoord en
elf jaar vluchtelingenhulp Jacobswoude. Gezinnen die naar Woubrugge kwamen begeleiden op
weg naar zelfstandigheid. Ik blijf benieuwd naar andere culturen!
Inmiddels is onze familie uitgegroeid met schoonkinderen en drie prachtige kleindochters (hoe
rijk kun je zijn). Maar waar vreugde is, komt soms ook verdriet. Op 17 juli 2018 kwam een einde
aan het leven van mijn lieve man. En toch heb ik gemerkt dat als je je liefste verliest, er toch een
pad is waarop je kunt gaan.
Ik pakte de draad weer op: in de tuin werken (niet leuk), maar onkruid is er altijd en als dat klaar
is, mag ik van mijzelf fijne dingen gaan doen. Borduren, haken, naaien en schilderen.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik wil graag weten wat mensen bezig houdt, hoe ze over dingen denken, over de politiek of over
hoe je omgaat met tegenslag of ziekte?
Vraag van Corry van der Eijk: Leni, 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?
Ja, dat was een avontuur: stuurvrouw zijn op jullie boot! Zelfs bij de rechte stukken zwieberde ik
al een beetje, en toen we bij een grote draai in de Wetering kwamen, heb ik het sturen maar aan
de echte stuurman overgelaten. En nu vraag je wat ik nog meer zou willen doen of beleven? Ja,
dan denk ik eigenlijk: ‘wat geweldig dat ik met m’n hondje op schoot, met een boek, de hele
wereld door kan reizen!’
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Ik zou wel iets willen weten van Cobie Boer. Cobie, wat is er door je heen gegaan toen je na
zoveel jaar toch zwanger bleek te zijn?
* 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
Buurtkastje
Inmiddels is in Hoogmade bij het Kerkje aan de Does ook een
buurtkastje geplaatst (zie foto). 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.
Bericht van de diaconie: Energie voor de medemens
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er bij de diaconie
veel aanvragen binnenkomen van o.a. de voedselbank en ook dat
we van plan zijn om een aantal plaatselijke acties te organiseren in
deze tijd van dure boodschappen en hoge energieprijzen.
Daarom roepen wij iedereen op die de € 190, - ,die alle huishoudens in november en december
ontvangen, kunnen missen, om dit bedrag (of een deel ervan) over te maken op de
bankrekening van de diaconie: NL29 RBRB 0695 9487 09 t.n.v. PG Does en Wetering
Diaconie. Alvast dank!
Tip: gratis adventskalender
Ook dit jaar kunt u bij Petrus / PKN weer een gratis adventskalender bestellen. Het thema dit
jaar is 'Aan tafel - plek voor iedereen'. Op deze website vindt u meer informatie, kunt u de
kalender inkijken, bestellen en/of u aanmelden voor de online adventsmailing.

Bijeenkomst voor kerkenraadsleden PKN rondom de Braassem op 5 november
Op zaterdagmiddag 5 november is er in Leimuiden (De Ontmoeting) een middag voor
kerkenraadsleden van de PKN kerken uit alle gemeenten rondom de Braassem. Het thema is
'Samenwerking van kerken - noodzaak én kans' (n.a.v. een document van de Classis ZuidHolland Noord).
Clubavond Rock Solid op 5 november
De Jongeren van Rock Solid zijn op 5 november om 19.00 uur welkom op de jeugdzolder van
Immanuel.

Bijbelkring Jesaja op 8 november
De Bijbelkring over Jesaja komt op 8 november weer bij elkaar. Deze keer van 13.30 uur tot
15.00 uur. De locatie is hetzelfde, namelijk de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk.
Wie zin heeft om bekende teksten uit dit Bijbelboek te lezen en te bespreken is van harte
welkom. Ds. Carolina Koops-Verdoes
Koffieochtend Woubrugge op 9 november
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!
Gezamenlijke gemeentebijeenkomsten op 10 (avond) en 12 (morgen) 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 bijeenkomsten 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!
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist op 10 en 17 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).
Clubavond Solid Friends op 12 november
De jongeren van Solid Friends zijn op 12 november om 19.30 uur welkom op de jeugdzolder
van Immanuel.
Oratorium Het Nieuw Jeruzalem op 12 november
Op zaterdagavond 12 november om 20.00 uur bent u welkom in de Adventskerk in Alphen aan
de Rijn voor het Oratorium Het Nieuw Jeruzalem. Er werken ongeveer 100 zangers mee,
afkomstig van: Chr. Gem. Zangver.” De Lofstem”, Woubrugge; Herv. Gem. Koor ”De
Lofzang”, Gouda; Jongerenkoor ”Maranatha”, Hedel; Regiokoor ”Musica Pro Deo”, Meerkerk.
Muzikale begeleiding wordt verleend door Warno Ruting, (piano), Martien v.d. Zwan (orgel), een
Koperensemble en slagwerk. Dit alles staat onder leiding van Nelly van den Broek.
Wilt u hierbij zijn? Kaarten à € 10,= zijn verkrijgbaar bij de koorleden. U kunt deze ook
telefonische bestellen bij Wienus Grandia (0172-518940).
Koffieochtend Hoogmade op 15 november
Elke 3e dinsdag van de maand is er koffieochtend in ’t Kompas in Hoogmade. U bent van harte
welkom vanaf 10.00 uur!
Bijbelkring gesprekken rondom de eindtijd op 15 en 17 november
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.
Lezing Dorpsleerhuis 15 november: predikant in de
krijgsmacht
Hallo, ik ben Corine Sloots, predikant en geestelijk verzorger
bij de Krijgsmacht sinds 2010, wonend in Amsterdam. Ik houd
ervan om met mensen van gedachten te wisselen over hun
werk en leven en vooral als het er toe doet. Dus ik beteken
graag wat voor mensen op spannende momenten.
Of op momenten dat er grote vragen bovendrijven. Vaak gaan
gesprekken over waar hun eigen leven raakt aan het leven als militair. Waar kun je als militair
nuttig zijn en waar wordt dat spannend voor jouw leven als persoon.
Mijn werk gaat over ethische, morele en levensvragen. Met oog voor de organisatorische
humaniteit. En het werk bestaat uit het leven in gemeenschap met hen die hun leven geven
voor de toekomst. van anderen. Bijzonder fijn om met u op 15 november van gedachten te
wisselen.
Spreker:
ds. Corine Sloots
Datum en tijd: dinsdag 15 november, 20:00 uur
Locatie:
Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
Kosten:
5 euro, inclusief koffie/thee
Aanmelden:
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
Orgelconcert in Leiderdorp op 19 november
Op zaterdag 19 november zal Peter van Dijk (samen met Bert den Hertog betrokken bij de
restauratie van ons orgel) een orgelconcert geven op het Mitterreitherorgel van de Dorpskerk in
Leiderdorp. Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 5 kwartier met na afloop
gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie
leest u op de website van de Dorpskerk Leiderdorp en u kunt daar ook kaarten à € 10,- voor het
concert bestellen.

TOT SLOT......
.... sluiten we af met de woorden van Psalm 40:6:
Veel wonderen hebt u verricht,
veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.

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.

