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Bekijk de webversie

Beste gemeenteleden,
Komende zondag sluiten we in onze beide kerkgebouwen het kerkelijk jaar af. Op deze laatste
zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die de afgelopen 12 maanden
zijn overleden. Hun namen leest u verderop in deze nieuwsbrief.
In het Kerkje aan de Does is het gebruikelijk dat iedereen die dat wil een kaarsje kan aansteken
voor een dierbare. Dat gaan we in de Dorpskerk ook doen: als u wilt kunt u voorafgaand aan de
dienst een lichtje aansteken.
De week erna is het eerste Adventszondag en gaan we op weg naar Kerst. Gelukkig kan er dit
jaar veel meer dan in de afgelopen twee coronajaren. Je zou het bijna vergeten….
Heeft u een bericht voor de nieuwsbrief of wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan naar
scriba@pgdoesenwetering.nl

KERKDIENSTEN
Zondag 20 november 2022: laatste zondag kerkelijk jaar
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: ds. Stefan Honing
Organist: Jan Roeleveld
Koster: Peter Buis
Welkom: Wilco en Tonja van Termeij
Oppas: Janneke van Wouwe en Vera Hijzelendoorn
KND: Evelien Grandia en Maaike Hoogenboom
Bloemendienst: Gerrie Verboom en Coby Noordam
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: ds. Nico Paap (Vlaardingen)
Organist: Wim Loos
Koster: Huib Kwakernaak
Zondag 27 november 2022: Eerste Adventszondag
Kerkdienst Dorpskerk; 9.30 uur
Voorganger: Ds. Stefan Honing
Organist: Johan van Oeveren
Koster: Bob Hoogenboom
Welkom: Marc van der Leij en Cees Kroon
Oppas: Marieke en Maaike Hoogenboom
KND: Afike de Rijk en Chris Hijzelendoorn
Bloemendienst: Liesbeth Hijzelendoorn
Kerkdienst Kerkje aan de Does; 10.00 uur
Voorganger: ds. Jan Hulzebosch (Alphen aan den Rijn)
Organist: Willem van Egmond
Koster: Piet v/d Geest
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 20
november
Zondag 27
november

1e Collecte
Kerkrentmeesters
Diaconie*

2e Collecte
Onderhoud
gebouwen
Kerkrentmeesters

3e Collecte
Geloven in Spangen**
Geloven in Spangen**

* De diaconale collecte is bestemd voor voor Stichting ‘De Ontmoeting’. Deze stichting biedt met
vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen met sociale, psychische en financiële
problemen. 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!
**De deurbussen zijn deze maand voor Geloven in Spangen. Martijn de Jong, wijkpastor bij
Geloven in Spangen, vertelde er op 6 november over. Geïnspireerd door Gods liefde voor ieder
mens, wil Geloven in Spangen een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de
mensen in de wijk. Zo willen zij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen,
een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan
80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. U helpt toch 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 6 november zijn de bloemen met
een bemoedigende groet en als blijk van
medeleven gebracht bij mevrouw Nel van ’t
Wout en haar familie. De bloemen van zondag
13 november zijn meegegeven aan Ron en zijn
echtgenote als dank dat hij zijn verhaal met ons
wilde delen.
Bloemen Kerkje aan de Does
Op zondag 6 november zijn de bloemen met
een hartelijke felicitatie voor zijn verjaardag gegaan naar de heer Arie Stigter. De bloemen van
zondag 13 november waren voor mevrouw Munniksma, eveneens met een hartelijke felicitatie
voor haar verjaardag.
Jarigen (80+)
27 november: de heer C. Kempenaar (Boddens Hosangweg 57, 2481 KX) – 83 jaar
28 november: mevrouw J.W.I. de Bok-Vrielink (Graaf Willem II laan 47, 2355 BG) – 80 jaar
29 november: mevrouw N. Haak-Schouten (Van Wassenaarstraat 9, 2481 XH) – 81 jaar
1 december: mevrouw J. de Jong-Wierenga (Van Woudeweg 2, K 105, 2481 XN) – 91 jaar
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen over het nieuwe levensjaar!
Huwelijksjubileum
Op 1 december zijn de heer en mevrouw Buis-van der Eijk (Vrouwgeestweg 28, 2481 KN) vijftig
jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit gouden jubileum!
Laatste zondag kerkelijk jaar
In de kerkdienst van zondag 20 november gedenken we zeven mensen die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden. Vijf van hen zullen worden herdacht in de Dorpskerk en twee in het
Kerkje aan de Does. Hun namen zullen worden genoemd en familieleden zullen de kaarsen
aansteken. We hopen en bidden dat dit tot troost mag zijn voor familie en vrienden en voor ons
als gemeente. We gedenken:
Mevrouw Hendrika Wilhelmina (Miep) Kroeze-Buunk – overleden op 3 januari 2022 – 94
jaar
Mevrouw Johanna Margje (Jo) van der Endt-Kammeraad – overleden op 22 januari 2022 –
86 jaar
Mevrouw Margreet van den Berg-van der Burgh – overleden op 25 februari 2022 – 75 jaar
De heer Henk Schijf – overleden op 13 maart 2022 – 86 jaar
Yurii Pavlyk – overleden op 8 juni 2022 – 17 jaar
Mevrouw Klazina (Sien) Kinkel-Klomp – overleden op 11 juni 2022 – 97 jaar
De heer Arie van ’t Wout – overleden op 2 november 2022 – 90 jaar
In beide kerkgebouwen is er voorafgaand aan de dienst gelegenheid om zelf een kaarsje aan te
steken. In het Kerkje aan de Does kan dit ook tijdens de dienst.

HET WOORD IS AAN*…… Cobi Boer-Schijf
Wie is Cobi Boer?
Ik ben geboren en getogen in Woubrugge: een echte
Woubrugse dus! Ik ben inmiddels 81 jaar en ik ben er
dankbaar voor dat ik deze leeftijd in goede gezondheid heb
mogen bereiken.
Mijn hele leven woon ik al in Woubrugge, maar wel op
verschillende plekken: Van Woudeweg, Vrouwgeestweg,
Boddens Hosangweg, om maar eens wat te noemen. En nu
woon ik op het bungalowpark Oudendijk: een fantastische
plek voor een buitenmens zoals ik. Ik houd heel erg van het
weidse polderlandschap. Het kwam door mijn zus Constance
dat ik daar terecht ben gekomen: zij woont daar ook en tipte
me dat er iets te koop kwam. Geen moment spijt van gehad!
Ik kan het goed vinden met mijn zus: we spreken elkaar veel
en ik kook elke dag voor ons samen. Op zondag kook ik zelfs voor zes: ook voor mijn zoon
Henk-Jan, schoondochter Yvette en mijn twee kleinkinderen. Dat vind ik leuk om te doen.
Ik ben sowieso een echte doener. Dat was ook zo toen mijn man Henk 28 jaar geleden
plotseling overleed. Hij was nog maar 53 jaar en het was echt een hele grote klap: we dachten
samen oud te worden en dan opeens loopt het leven anders. Maar ik ben van de generatie
aanpakken en dat ben ik toen ook gaan doen: tuinieren, fietsen, met de honden er op uit,
schoonmaken. Ik help nog steeds elke maandag in het gezin van mijn zoon: dat vind ik leuk en
zij vinden het ook fijn. Later heb ik nog een relatie gehad met Wim; hij woonde in Zeist. Helaas
is hij 12 jaar geleden ook overleden, maar ik heb nog wel steeds goed contact met zijn kinderen
en kleinkinderen.
Over welk onderwerp praat je het liefst?
Ik ben dus eigenlijk meer van het doen. Ik houd heel erg van tuinieren en gelukkig heb ik een
grote (groente)tuin, dus daar ben ik veel te vinden. Ik fiets ook graag: als het maar even kan zie
je mij op de fiets. Het liefst alleen, want dan zie je veel meer en kun je echt genieten van de
prachtige natuur. Ik vind alle seizoenen even mooi en zou ook nooit in een land willen wonen
waar je die wisseling van de seizoenen niet hebt.
Vraag van Leni de Koning: Cobi, wat is er door je heen gegaan toen je na zoveel jaar toch
zwanger bleek te zijn?
Henk en ik wilden heel graag kinderen en het liefst 3 of 4. Maar die kwamen niet en dat was
best moeilijk. Ik heb altijd wel veel contact met kinderen gehad: de buurkinderen kwamen vaak
bij ons spelen en ik heb heel veel opgepast. Ik vond het leuk om van alles met kinderen te doen:
tenten bouwen van wasrekken enzo. Toen we bezig waren met de bouw van ons huis aan de
Vrouwgeestweg bleek ik zwanger van Henk-Jan. We waren echt dolblij!
Van wie zou jij iets willen weten en heb je nog specifieke vraag voor deze persoon?
Van Coby Hoogerbrugge, want haar ken ik eigenlijk niet zo goed. Ik zou wel willen weten of zij
ook van een boerderij komt en hoe ze haar man Adriaan heeft ontmoet.
* 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
Terugblik 1e meezingconcert in de Dorpskerk
Heeft u ook zo genoten van het meezingconcert met Delise? De
opkomst was boven verwachting en de reacties waren positief.
Kortom: het was een mooie avond! Voor het geval u het gemist
heeft of nog een keer wilt bekijken: dat kan via kerkdienstgemist.nl.
We zijn nog niet helemaal uit de kosten, dus mocht u vergeten zijn
iets in de collectebox te doen, uw bijdrage is nog van harte welkom
via Appostel (algemene gift ovv meezingconcert Delise) of uw
bank.
We denken na over een volgend meezingconcert in voorjaar 2023.
Als u suggesties heeft, dan graag een mailtje naar Afike de Rijk
Terugblik Experience
Zondag 6 november was de tweede Experience in de serie over Jozef. Durven stond deze keer
centraal en Hanneke Vlaardingerbroek was onze gastvrouw, ds. Carolina Koops-Verdoes ging
voor. We zongen en luisterden naar Opwekkingsliederen, kinderliederen, popmuziek, we
werden begeleid door Frank Pijnnaken (orgel) en Lydia Wilkens (fluit). Het ging niet alleen over
wat Jozef durfde, maar ook over onszelf. We zagen de reacties van mensen die bovenop een
10 (!) meter hoge duikplank stonden. Durf je dan te springen? En durf je mee te dansen met het
lied ‘crazy feesie’?
In over de streep werden ons een aantal keuzes voor gelegd. Bijvoorbeeld ‘durf je hulp te
vragen?’ ‘Durf je toe te geven dat je iets niet durft?’ Door voor- of achterin de kerk te gaan staan,
maakte je je keuze duidelijk. Nergens stond er iemand alleen. Er zijn ook anderen, die net als jij
durven of juist niet durven. Wie of wat heeft je geholpen om iets wél te durven? Daar konden we
via de mentimeter onze antwoorden doorgeven. Mensen om ons heen zijn daarin belangrijk. Wij
kunnen dus op onze beurt ook belangrijk zijn voor mensen om ons heen. Geloof, vertrouwen,
ouder worden waren enkele andere antwoorden. Er was een korte preek over het thema. De
kinderen zijn o.a. aan het snoepje happen geweest tijdens de kindernevendienst? Wie durft? En
ze maakten een verwerking over Jozef. Voor en na de dienst was er koffie en thee. Zondag 4
december is de volgende Experience in de Dorpskerk. In de Gereformeerde kerk is er dan een
gezamenlijke gewone dienst.
Ingang kerkgebouwen
Nog even ter herinnering: om energie te besparen en de warmte in de kerkgebouwen te
houden, gebruiken we deze wintermaanden één ingang. In het Kerkje aan de Does kunt u
gebruik maken van de zijdeur, de Dorpskerk kunt u binnengaan via de deur aan de kant van
Immanuel.
Onderhoud gebouwen Woubrugge
Een tijdje geleden plaatsen we een oproep voor een extra vrijwilliger voor het onderhoud aan /
bij de kerkelijke gebouwen in Woubrugge. En we zijn blij te kunnen melden dat gemeentelid Jan
van Vliet de handschoen heeft opgepakt. Samen met Leen van Wouwe werkt hij nu aan het
reguliere onderhoud van onze gebouwen. Dat wordt zeer gewaardeerd!
Collecte van Kerk in Actie
Wereldwijd zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Onze aandacht is in deze tijd vooral
gericht op de mensen uit Oekraïne, maar ook in Griekenland wachten nog altijd tienduizenden
vluchtelingen in grote onzekerheid hun asielprocedure af. Kerk in Actie zet zich samen met
lokale kerken in om de kinderen van deze vluchtelingen in Griekenland zorg, kleding, voedsel,
onderwijs en waar mogelijk een betere plek te bieden.
Van 21 tot 26 november gaat een team van collectanten in Woubrugge op pad om voor dit doel
te collecteren. Laten we ook deze vluchtelingen niet vergeten en een steentje bijdragen om hun
omstandigheden iets leefbaarder te maken.
Oproep organisatie Lichtjeswandeling
Voor het maken van de kostuums zijn wij op zoek naar effen ecru/bruine gordijnen die niet meer
gebruikt worden.
Heeft u zoiets toevallig nog liggen?
Neem dan contact op met Evelien Grandia (06-27426901)

Koffieochtend Woubrugge op 23 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!
Sinterklaas Pakjesspel op 26 november
De jongeren van Rock Solid, Solid Friends en Friends Unlimited vieren samen Sinterklaas. Dat
doen zij door het spelen van het hilarische sinterklaaspakjesspel. Daar wil je natuurlijk bij zijn!
Dus meld je aan, scoor een cadeautje van € 1,50 en neem iets mee wat je thuis niet meer
gebruikt. Heel veel plezier!

Vooruitblik Experience op 4 december
Op 4 december is er weer een Experience in de Dorpskerk en na afloop is er koffie,
chocolademelk en wat lekkers. En misschien komt er nog hoog bezoek uit Spanje….
Meer informatie over de Experience in de volgende nieuwsbrief, maar noteer dit vast in de
agenda!
Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist
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).

TOT SLOT......
.... sluiten we af met de woorden van Lied 821 (dit lied kunt u hier beluisteren):
Dat de weg naar je toekomt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht laat stralen,
dat de regen je akker vruchtbaar maakt,
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien
je draagt in de palm van zijn hand.

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.

