
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

22  januari 9:30  ds. S.C. Honing & ds. C.R. Koops-Verdoes. Gezamenlijke viering Heilig 

Avondmaal in de Gereformeerde Kerk. 

29 januari 9:30  ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst Pg Does & Wetering 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

22 januari 10:00 ds. J. Verschoof, Leimuiden 

29 januari 9:30  ds. S.C. Honing, gezamenlijke dienst Pg Does & Wetering in de 

Dorpskerk 

 

Vieren en doen.  

Komende zondag gaat in het Kerkje aan de Does ds. Jelis Verschoof uit Leimuiden voor. 

In de Dorpskerk is er deze zondag geen dienst maar hebben we een gezamenlijke dienst in 

de Gereformeerde Kerk. Tijdens die dienst houd ik de tweede preek in de serie ‘houd moed’ 

preken. We lezen opnieuw uit Matteüs 9 en deze keer de verzen 18-26. De rest van de dienst 

staat onder leiding van ds. Carolina Koops, inclusief de viering van het Heilig Avondmaal. Op 

deze manier mogen wij onszelf verrijken met de gewoonten en gebruiken van de 

Gereformeerde kerk. Daarnaast mogen wij ook zo gehoor geven aan de uitnodiging van onze 

Heer. In oktober zullen we opnieuw gezamenlijk het Heilig Avondmaal vieren, maar dan in de 

Dorpskerk. 

Op 29 januari hebben we een gezamenlijke dienst van onze hele gemeente in de Dorpskerk. 

Aanvang 9:30 uur. Deze ochtend horen we opnieuw een tekst rondom een houd moed 

uitspraak. We lezen Marcus 10:46-52. Aan deze dienst werken ook een aantal zangers mee, 

en na afloop bij het koffiedrinken spelen we met elkaar een bijbelquiz.  

 

Heilig Avondmaal thuis. Mocht u zondag niet de mogelijkheid hebben om in de kerk het 

Heilig Avondmaal te vieren dan kunnen wij eventueel bij u thuis komen om samen zo de 

maaltijd te vieren. Mocht u dat willen wilt u mij dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? 

De eerstvolgende viering van de maaltijd van de Heer vieren wij op 5 februari in het Kerkje 

aan de Does in Hoogmade. Als u zondagmorgen niet kunt, bent u dan natuurlijk ook altijd 

van harte welkom.  

 

Koffieochtend. De eerstvolgende koffieochtend in Woubrugge is op 25 januari van 10:00 uur 

tot 11:30 uur in gebouw Immanuël. Van harte welkom! 

 

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

basiscatechese op dinsdag 31 januari. De uitnodigingen zijn op het moment dat u dit 

kerkblad ontvangt verstuurd.   

 

Omzien naar elkaar.  

 



Eerder deze week (maandag en dinsdag) hebben Louke en Wim van der Horst (Batehof 14, 

2481AP Woubrugge) beiden een medische ingreep ondergaan. Wij bidden voor een 

voorspoedig en goed herstel. 

 

Deze dinsdag is ook Jan Tinga (Bateweg 50, 2481AN Woubrugge) geopereerd. Jan had al 

langere tijd rugklachten en hopelijk is hij hier nu mee verder geholpen. Daar bidden wij ook 

voor, eveneens als voor een voorspoedig en snel herstel. 

 

En ten slotte is deze donderdag Hans Postmus (Virulystraat 29, 2481XP Woubrugge) 

geopereerd. Het is een spannende operatie. Wij bidden ook voor hem dat het goed mag 

uitpakken en dat hij snel weer mag opknappen.  

 

DE punten 

Beste gemeenteleden, 

In de week tussen kerst en de jaarwisseling hebben wij de DE punten, die in onze en de 

omringende gemeenten zijn verzameld, opgehaald, gesorteerd en geteld. Met elkaar hebben 

wij 240.000 punten bijeengebracht, goed voor 400 pakken koffie. Voorwaar een heel mooi 

resultaat, waar wij best een beetje trots op mogen zijn met elkaar. Deze 400 1/2 

pondspakken komen rechtstreeks ten goede voor de voedselbank Kaag & Braasem en 

Nieuwkoop, die deze weer verdeelt onder de gebruikers van deze voedselbank. De komende 

weken worden ook de verzameldozen die in de verschillende supermarkten in deze twee 

gemeenten staan opgehaald, gesorteerd en geteld. Als organisatie hopen wij het resultaat 

van vorig jaar 540 pakken koffie te kunnen overtreffen. Namens de gebruikers van de 

voedselbank willen wij jullie hartelijk danken voor de bereidheid en inzet om aan deze actie 

mee te werken en we hopen eind van dit jaar weer een beroep op jullie te doen. Vanaf nu 

kunt al weer gaan sparen. In Hoogmade kunt u uw punten inleveren bij Hanneke Stigter, in 

Woubrugge kan dat bij Anneke Noodelijk. Het mag ook in de brievenbussen bij ’t Kompas en 

Immanuel. 

Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet. Namens het DE punten inzamelingsgroepje, Jan Uit 

den Boogaard 

 

Noodfonds Kaag en Braassem 

Op verzoek van de Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem onderstaand bericht: 

In de afgelopen tijd zien we steeds meer berichten over mensen die in financiële problemen 

komen. Dit kan door allerlei omstandigheden worden veroorzaakt, zoals de stijgende 

energiekosten, prijzen van levensonderhoud die de pan uit rijzen, enz. Maar er kunnen ook 

andere omstandigheden zijn waardoor iemand plotseling in de financiële problemen komt 

en waarvoor (nog) geen oplossing voorhanden is via rijks of gemeentelijke voorzieningen. In 

dat geval kan Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem wellicht hulp bieden. 

 



Het Noodfonds is ontstaan doordat diverse binnen Kaag en Braassem werkzame fondsen 

hiaten in de hulpverlening signaleerden.  De bestaande fondsen blijven hun goede werk 

gewoon doen, maar het Sociaal Noodfonds is niet kerkelijk gebonden, niet gericht op een 

speciale doelgroep en wil hulp bieden gewoon aan eenieder die dat nodig heeft. De 

verwachting is dat hierdoor de grens voor mensen om een beroep te doen op het fonds 

lager zal zijn. Omdat sprake is van een breed gedragen algemeen Noodfonds kan (nog) beter 

hulp worden geboden aan mensen in acute nood, waardoor sociaal isolement kan worden 

voorkomen. 

 

Het Noodfonds kent drie vormen van hulpverstrekking: 

In de vorm van een lening (beoordeeld wordt of de hulpvrager voldoende 

aflossingscapaciteit heeft); 

In de vorm van een gift (bij geen of onvoldoende aflossingscapaciteit bij de hulpvrager); 

In natura ( bijvoorbeeld het vervangen of repareren van een niet functionerend 

gebruiksvoorwerp). 

Opgemerkt wordt dat financiële hulp in de regel wordt overgemaakt niet aan de hulpvrager 

maar rechtstreeks aan de schuldeiser. Voor de praktische uitvoering maakt het Noodfonds 

gebruik van de inzet van een medewerker van uitvoeringsinstantie De Driemaster. 

 

Hoe kan een aanvraag worden gedaan? 

Op de website van het Noodfonds vindt u een aanvraagformulier  

Verder kunt u voor een aanvraag het Noodfonds telefonisch benaderen op werkdagen 

tussen 8.00 en 18.00 uur op telefoon nr. 06-83845677. 

 

Wie kunnen aanvragen indienen? 

Aanvragen kunnen worden ingediend door hulpvragers zelf, zo nodig met hulp van hulp- en 

dienstverleners. 

  

Binnen welke termijn kan hulp worden geboden? 

De bedoeling is dat e.e.a. wordt geregeld binnen twee werkdagen. 

 

Bestuur en Beleid. 

 

Violenactie. Afgelopen zaterdag zijn de violen weer neergezet in de kas bij de Plantenwacht. 

Alle enthousiaste vrijwilligers van harte bedankt! Op zaterdag 25 maart hopen we de violen 

weer te kunnen verkopen, op het Batehofplein, het pleintje bij Immanuel en bij het 

winkelcentrum in Hoogmade. Dus noteer dit vast in uw agenda! 

 

Actie kerkbalans. De actie kerkbalans is weer van start gegaan en u heeft inmiddels de 

envelop ontvangen of u zult hem spoedig krijgen. Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw 

gave.  



 

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 

mailto:ds@pgdoesenwetering.nl

