
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

8  januari 9:30  ds. Th. Bos, Den Haag 

15 januari 9:30  ds. S.C. Honing 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

8 januari 10:00 ds. J. van Rijn, Classispredikant 

15 januari 10:00  dhr. C. van Rijn, Sneek 

 

Vieren en doen.  

We kijken met dankbaarheid terug naar alle momenten rondom kerst. Wat fijn dat we dit 

jaar weer op zulke schitterende manieren kerst met elkaar hebben mogen vieren! Kerst: het 

feest van God met ons. Ook de komende zondagen vieren we dat we God mogen kennen en 

brengen Hem de eer mogen brengen. Allereerst komende zondag. In Woubrugge hoopt dan 

ds. Thejon Bos uit Den Haag voor te gaan. In Hoogmade ontvangen we dan ds. Julia van Rijn, 

onze classispredikant. Op 15 januari hoopt in het Kerkje aan de Does dhr. Cees van Rijn voor 

te gaan, een welbekende voorganger. In de Dorpskerk hoop ikzelf voor te gaan. We zullen 

ons in die dienst ook voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal een week later.  

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Hoogmade op zondag 8 januari.  

De beide kerken in Hoogmade organiseren samen een nieuwjaarsreceptie op zondag 8 

januari 2023 in het Kerkje aan de Does. Tijdens deze receptie hebben alle inwoners van 

Hoogmade de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een 

goed en mooi nieuwjaar te wensen. Deze receptie vindt plaats tussen 15:00 en 17:00 uur. 

Ook niet-inwoners van Hoogmade zijn natuurlijk welkom bij deze gelegenheid. Bij het 

verlaten van deze bijeenkomst is er de mogelijkheid een bijdrage te geven ter bestrijding van 

de kosten. U/jullie zijn van harte uitgenodigd! 

 

Dorpsleerhuis. 

Muzikale lezing Arco Mandemaker in het Dorpsleerhuis op dinsdagavond 10 januari. Dit is 

het 3e deel van zijn lezingencyclus over het Weinachtsoratorium van J.S. Bach. U bent van 

harte welkom om 20.00 uur in de Dorpskerk. De toegang bedraagt € 5,00 (incl. koffie/thee). 

Graag aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 

 

Gezamenlijke huiskamerontmoetingen januari t/m maart. 

Vanaf 23 januari worden er in Woubrugge en Hoogmade weer gezamenlijke 

huiskamerontmoetingen georganiseerd. 

Alle bijeenkomsten staan in het teken van het thema: ‘elkaar verstaan’. Het geloof is de basis 

van onze kerkelijke gemeenten, maar het verschilt wat voor de één belangrijk is en voor de 

ander… Of verschilt het niet maar gebruiken wij verschillende woorden voor hetzelfde? 

Verstaan wij elkaar op geloofsgebied? En wat zijn de verschillen, of zijn er vooral veel 

overeenkomsten? Tijdens alle huiskamerontmoetingen gaan we het hebben over de inhoud 



van ons geloof, maar dat gaan we wel op verschillende manieren doen: bij de helft van de 

huiskamerontmoetingen zullen we het gesprek aangaan aan de hand van een bijbeltekst en 

onze eigen ervaringen met het geloof. Bij de overige bijeenkomsten luisteren we met elkaar 

naar liederen die door de deelnemers zijn aangereikt: ‘waarom is dit lied voor u/jou 

kenmerkend voor het geloof?’ Bent u er ook (weer) bij? De uitnodiging en het 

inschrijfformulier staan op onze website. Inschrijven kan t/m 6 januari. 

 

Catechisaties. De tienercatechese gaat weer van start op maandag 30 januari en de 

basiscatechese op dinsdag 31 januari. De uitnodigingen worden binnenkort weer verstuurd.  

 

Omzien naar elkaar.  

 

Huwelijksjubileum. Op 11 januari hopen dhr. en mevr. Bon-Koetsier (Zwanebloem 10, 

2481CN Woubrugge) te vieren dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte 

met dit gouden jubileum en wensen hen nog vele gezegende jaren toe.  

 

Huwelijksjubileum. Op 13 januari vieren Rob en Anneke Noodelijk – van der Eijk 

(Vrouwgeestweg 26, 2481KN Woubrugge) dat ze veertig jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren 

ook hen, kinderen en kleinkind van harte met dit mooie jubileum.  

 

Bericht van Stichting Vluchtelingen Woubrugge: Vluchtelingenopvang Woubrugge zoekt 

toezichthouders 

In Vluchtelingenopvang Woubrugge in de Kerkstraat verblijven veertig gevluchte Oekraïners; 

op dit moment 25 volwassenen en 15 kinderen. Wij prijzen ons gelukkig dat zoveel 

vrijwilligers helpen om deze voorziening in stand te houden. De vrijwilligers vullen met 

elkaar het zgn. 24/7-rooster. Op elk uur van de dag en zeven dagen per week is er altijd een 

vrijwilliger aanwezig die toezicht houdt, bereikbaar en aanspreekbaar is voor bewoners, 

bezoekers en - indien nodig- volgens een protocol handelt bij calamiteiten. Gelukkig is het 

een rustige groep en gebeurt er weinig, maar juist in gevallen dat het wel nodig is, staan 

onze vrijwilligers paraat. 

Op dit moment krijgen we het rooster nog rond, maar we kunnen een aantal nieuwe 

toezichthouders goed gebruiken. 

Interesse? Meld je dan aan via info@vluchtelingenwoubrugge.nl. We nodigen je dan uit voor 

een kennismaking en je kunt een keer meedraaien. Spreek je geen Oekraïens? Wij ook niet, 

maar geen probleem: wij communiceren via een vertaalapp op je mobiele telefoon. Kijk voor 

meer informatie op onze website: vluchtelingenwoubrugge.nl  

 

Bestuur en Beleid. 

 

https://vluchtelingenwoubrugge.nl/


Bericht van de missionaire commissie. Vanaf 1 januari zal er ook in het Kerkje aan de Does 

een ‘deurbus’ zijn. Zo kan er op beide locaties worden gecollecteerd voor missionaire 

doeleinden. 

 

Beste Dank en goede wensen.  

Hartelijke dank voor alle kerstkaarten en berichtjes die we ontvingen afgelopen weken. We 

wensen een ieder een gezegend 2023 toe, mede namens de rest van het gezin. Ds. Stefan 

Honing 


