
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

19 maart 9:30  ds. S. de Vries-Terpstra, Alphen a/d Rijn 

26 maart 9:30  ds. W.J. van Schaik, Zeist 

 

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade 

19 maart 10:00 ds. S.C. Honing 

26 maart 10:00  ds. M. Walburg, Alphen a/d Rijn 

 

Vieren en doen.  

Komende zondag hoop ik zelf voor te gaan in het Kerkje aan de Does. Aan die dienst werken 

ook twee musici/zangers mee, namelijk Gerard en Ellen Ritzema. Het belooft zo een mooie 

muzikale dienst te worden! In de preek denken we, voor de laatste keer, na over een ‘houd 

moed’ uitspraak. Namelijk uit Matteüs 14:22-33 (deze preek hield in ik Woubrugge op 

zondag 26 februari). De week daarop gaat in Hoogmade ds. Walburg voor. 

 

In Woubrugge hoopt komende zondag ds. Sara de Vries voor te gaan, één van de 

predikanten van de Adventskerk in Alphen a/d Rijn. De week daarop ontvangen we onze 

oud-predikant ds. Jasper van Schaik.  

 

Gezegende diensten! 

 

Koffieochtend. In Hoogmade is er op 21 maart weer een koffieochtend en de eerstvolgende 

koffieochtend in Woubrugge is op 22 maart van 10:00 uur tot 11:30 uur. De vorige keer in 

Woubrugge ging niet door vanwege de wegwerkzaamheden. Houd dus ook de 

mededelingen in de kerk in de gaten. Van harte welkom! 

 

Film The Father in Dorpsleerhuis 22 maart 

In het drama 'The Father' speelt Anthony Hopkins een tachtigjarig, demente man die zijn grip 

op de wereld is kwijtgeraakt. Hij weigert elke vorm van hulp van zijn dochter wat hem er 

alleen maar verwarder op maakt. Gaandeweg begint hij te twijfelen aan de mensen die van 

hem houden, maar ook aan zijn eigen verstand en zelfs aan zijn eigen realiteit. U bent harte 

welkom op 22 maart om 20.00 uur in gebouw Immanuël. De toegang bedraagt € 5,00 incl. 

koffie/thee. Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com . 

 

Thema avond De dementievriendelijke kerk op 23 maart 

Op donderdagavond 23 maart bent u om 20.00 uur welkom in de Gereformeerde Kerk van 

Woubrugge voor een avond over de dementievriendelijke kerk. Deze bijeenkomst wordt 

georganiseerd door de samenwerkende PKN Kerken rond de Braassem. De toegang is vrij en 

aanmelden is niet nodig. Let op: vanwege de grootschalige werkzaamheden in de Kerkstraat 

is de locatie verplaatst van de Dorpskerk naar de Gereformeerde Kerk.  

 



Ds. Annemarie Roding-Schilt zal tijdens deze interactieve thema-avond dieper ingaan op dit 

actuele onderwerp. In de praktijk komen immers niet alleen ambtsdragers met dementie in 

aanraking. Velen krijgen er in de directe omgeving mee te maken of zorgen als betrokken 

vrijwilliger voor iemand met dementie.  

 

Uitzending verzoekplatenprogramma via Kerkdienstgemist. Vanwege de werkzaamheden 

in de Kerkstraat gaan voorlopig de uitzendingen van Wienus Grandia niet door.  

 

Violenverkoop 25 maart 2023. 

Heeft U ook zo’n zin in het voorjaar?  Waarbij we de tuin of het balkon weer opfleuren met 

allerlei bloeiende planten? 

Daarom gaan wij op zaterdag 25 maart weer “Violen van de Kerk” verkopen op het 

Batehofplein.  En natuurlijk ook dit jaar weer bij het Kerkje aan de Does in Hoogmade . Vanaf 

9.30 uur beginnen we met de verkoop. 

Bij boerderij van Rijn, Kruisweg 10 zijn de violen al vanaf vrijdag 24 maart te koop. 

De prijs is  3 voor 15 euro en de opbrengst is natuurlijk voor Pg Does en Wetering. 

Graag tot de 25e. 

Het Violenteam. 

  

Omzien naar elkaar.  

De situatie van Adri Hoogerbrugge (Zwetweg 8, 2481ND) is zorgelijk. Wij bidden voor hem, 

zijn vrouw Coby en de familie in deze periode van loslaten.  

 

Wij leven mee met Corrie Brunt (dr. Nooterstraat 23, 2481AV). Zij is geopereerd en verblijft 

momenteel in het ziekenhuis. Wij bidden dat ze spoedig en gezond weer thuis mag komen.  

 

Geboortenieuws. Wij zijn blij en dankbaar dat Joost en Aukelien Lekkerkerker-Gorter 

(Koraalzwam 111, 2403ST Alphen a/d Rijn) op vrijdag 10 maart de ouders zijn geworden van 

Nomé. Moeder en dochter maken het goed. We feliciteren hen van harte met dit nieuwe 

wondertje.  

 

Huwelijksjubilea. 

Op 21 maart hopen dhr. en mevr. Den Hertog-Nagtegaal (van Woudeweg 2 K201, 2481XN) 

65 jaar getrouwd te zijn. Het is een bijzonder jubileum om te mogen bereiken en daar 

feliciteren we hen dus van harte mee. Tevens bidden wij om Gods bijstand voor hen beiden 

nu het allemaal wat moeizamer gaat en dhr. Den Hertog in Woudsoord woont en niet meer 

bij zijn vrouw.  

 

Op 26 maart zijn dhr. en mevr. Spelt-Kempenaar (Boddens Hosangweg, 2481KX) 25 jaar 

getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit zilveren jubileum! 

 



Twee dagen laten op 28 maart vieren Leen en Coby Noordam-Breedijk (Boddens Hosangweg 

55, 2481KX) dat ze vijftig jaar getrouwd zijn. Een halve eeuw getrouwd! Wij feliciteren hen 

en familie van harte! 

 

Bedankt. Hartelijk dank voor de kaarten en muzikale felicitaties rondom mijn verjaardag. 

Map Slingerland 

 

Project kerkvrienden. Afgelopen zondag introduceerde ds. Stefan Honing tijdens de dienst 

het project kerkvrienden. Hierbij nog even kort wat het project inhoudt: 

 

We zien dat sommige mensen uit de gemeente veel bezoek krijgen. Vaak  van mensen die 

ook bij de kerk horen. Dat is iets heel moois. Die mensen die zoveel bezoek krijgen hebben 

als het ware al heel veel kerkvrienden. We zien echter ook dat andere kerkleden maar 

weinig contact hebben met mensen uit de kerk. Dat vinden we jammer. En dat is ook niet 

hoe de Bijbel het ons leert. We lezen in de Bijbel dat Jezus ons er toe oproept om elkaar lief 

te hebben. Maar hoe kan je dat doen als je elkaar nooit echt spreekt? 

 

Met het project Kerkvrienden willen we proberen om de onderlinge verbondenheid in de 

gemeente groter te maken. Wij hopen dat praktisch iedereen hieraan gaat meedoen. In de 

digitale nieuwsbrief van deze week en op de website staat een link. Daarmee kom je bij een 

aanmeldformulier. Op dat formulier geef je aan of je kerkvriend wil worden en zo ja van 

hoeveel mensen, misschien van drie mensen of van vijf, of vul zelf maar in…  

 

Zodra de aanmeldingen binnen zijn zullen we een verdeling gaan maken. Zodat u de 

kerkvriend wordt van een aantal mensen. Het is dan de bedoeling dat u minsten eenmaal 

per jaar op bezoek gaat bij dat adres. Zo leren we elkaar als broeders en zusters beter 

kennen. In de Bijbel lezen we keer op keer het ideaalbeeld dat een christelijke gemeenschap 

een hechte familie is, hiermee doen we weer een stap in die richting. Meld u dus aan, het 

vraagt bijna geen tijd. Als u nog twijfelt hebt kunt u ds. Stefan Honing ook altijd aanschieten 

of eventuele vragen op het formulier stellen. 

 

Bericht van DE-inzamelteam. 

Het inzamelteam van de Voedselbank Kaag en Braassem & Nieuwkoop willen jullie nogmaals 

bedanken voor de ingeleverde DE punten. De totale opbrengst van deze actie heeft er toe 

geleid dat woensdag 22 februari 1056 pakken koffie zijn afgeleverd bij onze voedselbank. 

Een aantal dat de opbrengst van vorig jaar ver heeft over troffen. Dit betekent dat de 

gebruikers van de voedselbank  dit jaar 7 à 8 maal een pak koffie in hun levensmiddelen 

pakket tegen zullen komen. Namens hen veel dank! Wat ons betreft gaan wij het aantal dit 

jaar weer overtreffen. U/jullie kunnen alvast weer sparen. 

Namens het inzamelteam, Alie en Jan Uit den Boogaard 

 



Bestuur en Beleid. 

 

Wegwerkzaamheden Kerkstraat. Van 27 februari t/m 26 mei zijn er wegwerkzaamheden in 

de Kerkstraat. De werkzaamheden verlopen in verschillende fases en daardoor zal de kerk en 

gebouw Immanuël soms wat lastiger te bereiken zijn. Houd de situatie goed in de gaten en 

houd er rekening mee dat het lastig kan zijn om een parkeerplek te vinden.   

 

Bedankt. Annie Grandia ontving nog een gift voor het orgelfonds. Hartelijk dank! 

 

Berichten van de diaconie. 

Noodhulp Turkije en Syrië. De opbrengst van de collecte t.b.v. de aardbeving in Turkije en 

Syrië heeft het mooie bedrag van 3734,85 euro opgebracht, na verdubbeling door de 

diaconie is er naar Kerk in Actie Syrië 4481,82 euro overgemaakt en naar giro 555 t.b.v 

Turkije 2987,88 euro. Alle mensen namens de slachtoffers hartelijk dank voor de gulle gaven. 

 

Op zondag 19 maart is de diaconale collecte bestemd voor gebouw Keessen. Inmiddels is het 

gebouw één jaar in gebruik als opvangplek voor de Oekraïners in Woubrugge, het is mooi 

dat door veel vrijwilligers deze mensen worden geholpen d.m.v. taalcursussen en het 

begeleiden van werk. Het gebouw wordt intensief gebruikt en het ziet er helaas niet naar uit 

dat de oorlog binnenkort afgelopen is. Wij collecteren dan ook voor de energie van het 

gebouw. 

 

Op zondag 26 maart is de diaconale collecte bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. 

Kansen creëren voor jongeren in Bangladesh, daar is de werkloosheid hoog. Dit komt onder 

meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Kerk in Actie 

gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij 

volgen een leer-werktraject en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, 

zodat ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. 

 

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

