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Nieuwsbrief P G Hoogmade-Rijpwetering nr. 18-2021 

 

Beste mede gemeenteleden van P G Hoogmade- Rijpwetering. 

Het is erg mooi dat wij toch met zo’n +/- 25 mensen iedere zondag elkaar kunnen ontmoeten in ons Kerkje 

aan de Does. De komende zondagen zal dit, als gevolg van vakanties, anders kunnen zijn.  

                                                                      Bestuur en beleid. 

  

Enkele van onze kerkleden hebben hun namen en telefoon nummers 

opgegeven om ingeval van nood familie leden te informeren. Met dit 

lijstje zullen wij zorgvuldig omgaan. 

In onze kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag 24 aug, hebben 

wij besloten de introductie bijeenkomst van de AED op dinsdag 28 sept. 

in onze kerk te organiseren. Laat ieder die zich al, als geïnteresseerde 

heeft opgegeven, even melden of men die avond aanwezig kan zijn. Tot 

nu toe hebben dat nog maar twee mensen gedaan. Terwijl meerdere 

personen aangegeven hebben deze bijeenkomst bij te willen wonen. 

Opgeven:  scribahoogmade@gmail.com. 

 

Vorige nieuwsbrief schreef ik al iets over het gezamenlijke startweekend die de Gereformeerde en 

Hervormde gemeenten uit Woubrugge en onze gemeente 11 en 12 september zullen organiseren. 

Start kerkelijk jaar. Zaterdagmiddag 11 september zal er een fietspuzzeltocht worden georganiseerd. Start 

in Woubrugge, ‘Emanuel’, en Hoogmade, ‘Kerkje aan de Does’, vanaf +/- 15:00 uur. Met een gezamenlijke 

BBQ in en rond ‘Emanuel’ in Woubrugge zal deze middag worden afgesloten Hierbij zal de toelichting en 

uitslag van de fietspuzzeltocht bekent worden gemaakt. De fietstocht is bijna 30 km lang. 

 Zondag, 12 sept, is er dan een gezamenlijke kerkdienst in de Aspergehof in Woubrugge met muzikale 

medewerking van een blazers ensemble De Heerlijkheid Hoogmade (DHH). Een 12 tal leden hebben zich uit 
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onze gemeente opgegeven voor deze bijzondere dienst op zondag 12 sept. Let wel deze dienst begint om 

9:30 uur. Dus een half uur eerder dan wij gewend zijn in Hoogmade. Hou daar rekening mee a.u.b. 

 

Na het startweekeinde gaan ook wij weer met onze winter activiteiten beginnen. De agenda ziet er als 

volgt uit 

Koffie ochtend: laatste dinsdag van de maand, te beginnen 25 sept van 10:00 uur tot 11:30. 

Eten met Agaath, eerste vrijdag van de maand, te beginnen vrijdag 1 okt aanvang 18:00 uur. 

Bijbelkring/gespreksgroep, o.l.v. ds. Stefan Honing de donderdagen 7 okt, 11 nov en 2 dec. Aanvang 

10:00 tot 11:30 uur    

Ds. Stefan Honing heeft als thema, voor deze avonden, het onderwerp: ongemakkelijke Bijbelteksten’ 

gekozen. Een interessant thema. Ben jezelf weleens zo’n lastige tekst tegen gekomen laat het hem dan, via 

een mailtje even weten. Opgave voor deze Bijbelkringavonden is wel noodzakelijk, dit in verband  met 

corona maatregelen. Als er in Woubrugge of Hoogmade te veel mensen zich opgeven is het mogelijk dit 

wat te verdelen. Opgeven bij: ds@dorpskerkwoubrugge.nl of telefonisch 0172-518157.Echt even doen!!  

Gevraagd: De beide kerken in Woubrugge organiseren door het winterhalfjaar heen zo genaamde leerhuis 

avonden. Tijdens deze avonden komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde. In het kader van onze 

fusie wil men hierin ook onze kerk betrekken, dus ook avonden in 

Hoogmade organiseren. Deze avonden worden voorbereid door een klein 

groepje mensen uit die beide gemeente. De wens is om ook één of twee 

mensen, uit onze gemeente hieraan toe te voegen, graag iemand van buiten 

de kerkenraad. Wie ,o wie, wil zich, namens onze gemeente hiermee bezig 

gaan houden. Meld je even aan via: scribahoogmade@gmail.com.  

Gevraagd: Zaterdag 25 sept zullen ook wij als kerkgemeenschap meedoen 

aan de braderie in Hoogmade. Opbrengst van die braderie is bestemd voor 

opbouw O.L.V.G. kerk. Wij vinden het belangrijk als zusterkerk hier ook aan 

bij te dragen, maar ook om ons zelf bij dit evenement te presenteren. Ook 

hierbij weer de vraag wie: wil die middag ook één of meer uurtjes in onze 

stand daar aan meewerken. Meld je ook daarvoor ook even bij de scriba.  

Wij wachten nog op enkele opgave voor medewerking. Het kan toch niet zo 

zijn dat de kerkenraad overal voor opdraait!! 

  

Vieren en doen 

Het schema voor de komende twee weken ziet er als volgt uit 

Datum Voorganger Ouderling 
v dienst 

Gast 
dame/hr. 

Koster Kinderkerk Organist Koffie 
dienst 

12 
sept 

Startzondag 
Aspergehof 
Woubrugge. 
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 19 
sept 

Ds. Jan 
Henzen 

Jennie Jan U Jan U Jacqueline Bert Kanis 
 

Janneke 
en Jan Z 

 

Zondag 19 sept zal er om 15:00 uur nog een doopdienst zijn van: Colette Wilhelmina Inge Veldhuizen. Dit 

gezin heeft al eerder kinderen in onze gemeente laten dopen. Ds. Evert Westrik zal deze doopdienst leiden. 

U bent van harte welkom om ook deze dienst bij te wonen. Zou mooi zijn om als gemeente ook rond dit 

gezin te staan bij dit belangrijke gezinsmoment. 

De eerste collecte van zondag 19 sept is, zoals gebruikelijk bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. 

De tweede collecte van die zondag is bestemd voor kinderhuis Kahsi Karunia. Beide collecte van harte bij u 

aanbevolen. 

De collecte van zondag 29 aug waren als volgt: de eerste € 66,00 voor eigen kerkenwerk. De avondmaal 

collecte voor ‘Duizend heuvels vol vreugde” bedroeg € 56,00. De bloemen uit deze dienst gingen naar de 

fam. Honing met de felicitaties i.v.m. de geboorte van hun zoon Justus. 

Van zondag 5 sept was de opbrengst als volgt € 48,00 voor werk eigen gemeente en € 65,00 voor 

onderhoudsfonds gebouwen. De bloemen van deze week, met onze felicitaties, waren bestemd voor mevr. 

Paula Grovenstein- Keizer. Zij mocht deze week weer haar verjaardag vieren. 

                                                                                  Wel en Wee 

Maandag 13 sept hoopt mevr. Hanneke Stigter- Grandia haar verjaardag te 

vieren. Hanneke alvast onze hartelijke felicitatie met deze dag. 

22 sept hoopt één van onze jongste gemeenteleden, Zara Straver, haar 8e 

verjaardag te vieren. Wij willen haar daarmee ook van harte feliciteren. 

 

Ook deze keer sluit ik deze nieuwsbrief weer af met een gedicht.

 

                          God, 

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, 

steeds weer denken: wanneer kan het weer? 

Steeds weer aanpassen, want het kon niet, 

             steeds weer de teleurstelling, 

             en langzaam eraan wennen.  

 

 

                            God, 

nu gaan we weer wat open, 

de wereld wordt iets groter. 

       We zien meer mensen, 

we raken aan, hier en daar, voorzichtig.                                           God, 



4 
 

 

Maar er is ook die gewenning                                            na zoveel deksels op de neus 

            en die angst.                                                             na anderhalf jaar zo’n gesloten leven 

Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?          blijkt het moeilijk om weer open te gaan, 

     Er komen vast weer beperkingen….                            om vol vertrouwen vooruit te kijken. 

                                                                                                             Help ons, 

                                                                                                  met de tijd te nemen,  

                                                                                                  met voorzichtigheid,    

                                                                                                       met vertrouwen, 

                                                                                                   met een open vizier, 

                                                                                                       dat wij weer dúrven,  

                                                                                                            met Uw zegen 

                                                                                                                  Amen 

Wilt u ook eens een mooi gedicht of een stukje in deze nieuwsbrief afgedrukt zien, mail dit dan door naar: 

scribahoogmade@gmail.com.  

Zo beëindigen wij dan ook weer deze nieuwsbrief met de wens; 

 

Wees sterk, blijf gezond en houd vol in Geloof, Hoop en Liefde. 

Namens de kerkenraad,  

Femke Kortekaas- Swagerman, voorzitter ,                                            Jan Uit den Boogaard, scriba

 


