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Ten geleide 
  
 
De gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge ontwikkelen 
bezinningsactiviteiten voor een doelgroep, die breder is dan  
‘kerkmensen’ alleen, waarbij ‘ontmoeting’  centraal staat.  Al die 
activiteiten zijn samengebracht in het DORPSLEERHUIS, dat zijn vijfde 
jaar ingaat. 
  
Dit boekje biedt een overzicht van die activiteiten en waar nodig is een 
toelichting opgenomen. Tevens is vermeld hoe en waar u zich kunt 
opgeven. 

 
 
 
 
 
 
Woubrugge, augustus 2018 
 
 
Werkgroep Dorpsleerhuis: 
Ditty Burggraaff 
Leo Deurloo 
Erica Doelman 
Stefan Honing 
Marianne Jekel 
Magda de Jong 
Esmeralda Mandemaker 
Levien Scheele 
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Geachte lezer, 
 
Het DORPSLEERHUIS van Woubrugge mag zich inmiddels verheugen in 
een brede groep van belangstellenden. Ook dit jaar denken wij erin 
geslaagd te zijn een gevarieerd programma te hebben samengesteld. Wij 
hopen dat er iets voor u bij zit. 
 
De uitkomst van een korte enquête heeft ons ertoe gebracht om een 
aantal workshops in het programma op te nemen. 
 
Waar mensen met diverse levensovertuigingen elkaar ontmoeten kan 
men elkaar bevragen, aanvullen en verrijken. Ga het aanbod eens langs, 
doe mee en geef u direct op!  
 
Graag tot ziens in het DORPSLEERHUIS! 
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Voor een nieuw begin 
 

In het begin van het boek Genesis wordt het theater klaargezet waarop 

de wereldgeschiedenis zich zal afspelen. Het is Joods theater, dus aan 

grappen geen gebrek, maar de geschiedenis grijpt je wel naar de keel.  

Het begint al meteen met een overvloed aan water, waarin een mens 

verdrinken kan zonder dat iemand het merkt. Maar even later  

verschijnen er ook weer zulke fantastische figuren op het toneel , dat je 

zin krijgt om mee te doen.  Om de voorstelling te kunnen volgen, moet 

je natuurlijk vooraf wel iets weten over tijd, plaats en handeling.  In 

Genesis 1-11 wordt achtereenvolgens  uitgelegd wat de ‘tijd’ is die ons 

gegeven wordt en hoe de ‘plaats’ er uitziet, waarop we met elkaar 

moeten zien te leven. Daarna wordt het script van de geschiedenis van 

de mens ontvouwd.  Komt dat horen om misschien verder te kunnen 

zien. 

 

 

Spreker:              Maarten den Dulk (bekend van zijn lezing vorig jaar over 

Maarten Luther) 

Datum en tijd:  woensdag 3 oktober  om 20.00 uur 

Locatie:              Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge 

Kosten:               5 euro inclusief koffie/thee 

Opgeven:            dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com  of  bij  

Levien Scheele 0172-519301 

 
Op deze avond is het boekje “Voor een nieuw begin” 

van Maarten den Dulk voor 10 euro te koop. 
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Workshop liturgisch bloemschikken. 
 
Het thema van deze workshop is Allerzielen. Dit thema is gekozen omdat 
twee dagen later het Allerzielen is. Bij Allerzielen wordt er gedacht aan 
de overledenen. Net als bij de Protestanten op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Misschien wilt u dit ook wel in uw persoonlijk leven 
toepassen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen aan deze workshop. 
De workshop duurt ongeveer twee uur.  
Annemarie en Gina willen jullie graag meenemen in hun gedachtegang 
hoe men een passende Bijbeltekst om kan zetten tot een liturgisch 
(bloem)stuk. Tenslotte gaat iedereen voor thuis een liturgisch 
(bloem)stukje maken. 
Ze willen graag dat de deelnemers de volgende gereedschappen en 
materialen meebrengen: mesje, bloemensnoeischaar, platte schaal van 
ongeveer 30cm met een opstaande rand minimaal 1 à 2cm, spiegeltje(s) 
van minimaal 3 tot 7 cm zonder omlijsting.  

 
Leiding:  Annemarie en Gina Neyman uit Hoogmade 
Datum en tijd:  woensdag 31 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Locatie:              Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyper weg 1, Woubrugge 

Kosten:               Afhankelijk van de kosten van het benodigde materiaal 

Opgeven:           dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com  of  bij  

Levien Scheele 0172-519301 
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Voltooid leven 
 

De zes protestantse kerken van de gemeente Kaag & Braassem 
onderzoeken op welke terreinen zij vruchtbaar met elkaar kunnen 
samenwerken of elkaar kunnen ondersteunen. Een van de activiteiten is 
het organiseren van een jaarlijkse ontmoetingsavond.  
Dit jaar is het thema voor deze avond “Voltooid leven”. Zelfbeschikking 
voor mensen die hun leven 'Voltooid' vinden is een actueel thema. 
Hoe wordt hier tegenaan gekeken? 
U bent van harte uitgenodigd op deze jaarlijkse ontmoetingsavond. 
De spreker is emeritus predikant Jean-Jacques Suurmond die ook 
schrijver is en jarenlang columnist in dagblad Trouw. 
Samen luisteren we en denken we na over de vragen die dit indringende 
thema bij ons oproept. 
 
Spreker: Jean-Jacques Suurmond 
Datum:  18 oktober 2018 
Tijd:  20:00 uur 
Locatie:  De Ontmoeting, Dorpsstraat 55,  Leimuiden 

Kosten:  5 euro inclusief koffie/thee 

Aanmelding: niet nodig 
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Bachs zingende Maria 
 
Ook dit seizoen gaan we verder met de succesvolle serie 'Bach aan de 
Braassem’. Stonden eerder Bachs Johannes- en Matthäuspassion 
centraal en werd in het Luther-jaar de verbinding gelegd tussen het werk 
van Johann Sebastian Bach en deze grote Duitse reformator, dit seizoen 
zal musicus Arco Mandemaker stilstaan bij Bachs fenomenale 
toonzetting van de lofzang van Maria. Waar Maria in haar lied de 
gevestigde orde op haar kop zet, weet Bachs levendige muzikale 
voorstellingsvermogen de verschillende stemmingen weer weergaloos in 
noten te vatten. Het Magnificat van Bach wordt dan ook met recht als 
een van Bachs absolute vocale hoogtepunten beschouwd. Kortom, het 
belooft weer een inspirerende avond te worden met muziek die soms al 
een kijkje in de hemel lijkt te willen geven!   
 
Spreker:  Arco Mandemaker, musicus 

Datum:   11 december 2018 

Tijd:   20.00 uur 

Locatie:   Dorpskerk Woubrugge 

Kosten:  5 euro inclusief koffie/thee 

Aanmelden:  dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com  
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Tien Geboden: Erfenis zonder Testament. 
Uit  “Decaloog” van Kieslowski: Gij zult niet begeren 
 
De filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren stellen in hun boek 
met bovenstaande titel dat de Tien Geboden ons overgeleverd zijn, 
zonder ons een handreiking te geven  hoe we hier mee om moeten 
gaan. Ze onderzoeken welke invloed de tien Geboden gehad hebben in 
de filosofie van eeuwen en stellen hun persoonlijke filosofische 
overwegingen aan de orde. Naast enkele algemene stellingen uit het 
boek wordt deze avond speciale aandacht besteed aan het tiende gebod 
“Gij zult niet begeren”. 
Daarnaast wordt de film “Gij zult niet begeren” vertoond uit de 
tiendelige serie “Decaloog” van de Poolse cineast Kieslowski. Hij begon 
op verzoek van een vriend in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan 
deze serie. Het was een tijd van weinig moreel houvast onder een 
wankelend communistisch regime. Kieslowski laat gewone mensen zien 
in hun dagelijks leven, die met menselijke grondwaarden worstelen in 
hun leven. In deel tien komen twee totaal verschillende broers nader tot 
elkaar na het overlijden van hun vader. Die blijkt een 
postzegelverzameling te hebben met een grote financiële waarde. Wat 
brengt dat bij hen teweeg en hoe gaan ze er mee om? 
Na een inleiding over het genoemde boek en een korte toelichting over 
“Gij zult niet begeren” vanuit het boek en de film, wordt deze film 
vertoond, met een korte nabespreking na afloop.  
 
inleiding:             Levien Scheele 
Datum en tijd:           woensdag 16 januari 2019 om 20.00 uur 
Locatie:                    Zolder Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge 
Kosten:                       5 euro, inclusief koffie/thee          5 euro inclusief koffie/thee 
Opgeven:                    dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com  of  bij  

        Levien Scheele 0172-519301 
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En dan sta je er alleen voor … 

 
Rouwen om iemand waar je veel van houdt, is een ingrijpend proces. 
Daar kun je wel wat steun bij gebruiken. 
Niet alleen in de eerste maanden maar ook later, want niemand is 
voorbereid op wat er na een sterfgeval allemaal op je afkomt. 
Daarom start er opnieuw een gespreksgroep voor mensen die hun 
partner hebben verloren. In een rustige en vertrouwde omgeving 
wisselen we gedachten en ervaringen met elkaar uit. 
 
Je ontdekt dat de gevoelens die je hebt niet vreemd zijn. Het kan zelfs 
troost geven en opluchting bieden wanneer je merkt dat anderen 
dezelfde gevoelens hebben. 
 
De acht bijeenkomsten zijn eenmaal per twee weken en zijn voor 
iedereen toegankelijk. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom en er zijn 
geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten worden begeleid door 
Jannie van der Leij. 
Heeft U interesse of wilt U meer informatie? Bel of mail haar gerust. 
 

 
 

Leiding:               Jannie van der Leij  
Locatie:              huiselijk 
Kosten:               geen 
Opgeven:           Jannie van der Leij, Jannie.vanderleij@outlook.com, 

of telefonisch op 06-12993489 

 
 

 

mailto:Jannie.vanderleij@outlook.com
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Workshop gedichten: Beeldend en Boeiend 
 
Joke Verweerd schrijft romans, verhalen en gedichten. Kijk maar eens op 
www.jokeverweerd.nl. Zij zal de deelnemers aan de workshop op een 
speelse manier aan het werk zetten en zo hun eigen taalgevoel laten 
ontdekken.  
Aan bod komt naast de ambachtelijke kant van het schrijven en dichten 
ook de creatieve kant. Niet alleen wát je vertelt is belangrijk, ook hóe je 
het vertelt. 
Wie zich graag of juist beroepsmatig bezig houdt met taal zal 
verrassende ontdekkingen doen, ook in zijn of haar eigen manier van 
omgaan met de taal. Deze bijeenkomst is leerzaam en leuk tegelijk, het 
luisteren naar elkaar en het zien van andermans aanpak is sowieso een 
eyeopener. Want iedereen heeft een eigen talent, je hoeft het alleen 
maar wakker te maken. 
 
 
Leiding:   Joke Verweerd  
Datum:   12 maart 2019 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:   zolder Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge 
Kosten:   5 euro, inclusief koffie/thee 
Opgeven:  dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
   Maximaal 15 deelnemers!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jokeverweerd.nl/
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12 Angry Men 
 
“12 Angry Men” is een klassieke film die nog net zo intens en 
confronterend is als toen hij in 1957 werd gemaakt. De film speelt in de 
Verenigde Staten waar rechtgesproken wordt door middel van een jury. 
Twaalf juryleden worden opgesloten in een achterkamer om te beslissen 
over het lot van een van moord beschuldigde jongen. De film laat zien 
hoe racisme, vooroordelen en persoonlijke omstandigheden juryleden 
kunnen beïnvloeden en hoe moeilijk het is om emoties en argumenten 
te scheiden. De gemoederen lopen hoog op als één van de juryleden 
dieper op de materie in wil gaan. Dit jurylid is zich ervan  bewust dat hier 
een mensenleven op het spel staat en staat erop dat er goed nagedacht 
wordt over het oordeel. Als kijker ontkom je niet aan de vraag hoe je zelf 
zou oordelen.  
De film nodigt uit tot nabespreking en daar is dan ook gelegenheid voor.  
 
Datum en tijd:  donderdag 4 april 2019 om 20.00 uur 
Locatie:  zolder van gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge 
Kosten:  5 euro inclusief koffie/thee 
Opgeven: een e-mailbericht met vermelding van het aantal 

personen aan dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
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Zangworkshop 
“De basisprincipes van gemakkelijk en lekker zingen” 
 
Zingen is gezond! Het ontspant. Het brengt mensen bij elkaar in 
saamhorigheid. Het is een heerlijke manier om je uit te leven. 
Ja…..maar…… “ik kan niet zingen”………”ik zing vaak vals”…………”ik ben 
bang dat ik te hard zing”……”ik vind het vaak te hoog of te laag”……”ik 
word er schor van”……….”ik zou zo graag bij een koor zingen, maar ik 
heb geen mooie stem”……….”ik moest op school of thuis altijd mijn 
mond houden als er werd gezongen”…… 
Door alle tv-programma’s over zingen waarbij de lat heel hoog ligt, lijkt 
het wel of je alleen nog mag zingen als je het niveau van een ‘Idol’ of een 
‘Voice’ hebt.  
Wist u dat de mens eerder kon zingen dan spreken? Voordat er een taal 
met woorden was, communiceerden mensen met handgebaren en 
zangerige klanken om zich uit te drukken. En in die tijd was het 
volkomen onbelangrijk of het nu mooi werd gevonden of niet. 
Iedereen KAN zingen. Mooi, minder mooi, hard, zacht, vals of zuiver, in 
een koor, in de kerk, op school, met de (klein)kinderen, met de radio 
mee in de auto of thuis, op het werk, in het voetbalstadion, onder de 
douche….. 
Er zijn tegenwoordig zelfs speciale koren voor mensen die (denken dat 
ze) niet kunnen zingen. En dat is een groot succes. 
Dus: Kom lekker zingen op deze zondagmiddag. We gaan iets leren over 
de stem, het ‘wijs houden” en “je niet van de wijs laten brengen”, lekker 
experimenteren met hoog en laag en natuurlijk samen liedjes zingen.  

 
Leiding:  Mari’an van Loon 

Datum:  19 mei 2019 

Tijd:  van 14:30 tot 16:30 uur 

Locatie:  gebouw Immanuel, Kerkstraat 1 

Kosten:  5 euro, inclusief koffie/thee 

Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
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Stiltewandeling 

 
Tegenwoordig zijn we vaak druk, druk, druk…  Er zijn talloze dingen die 
continu onze aandacht vragen. En op momenten dat we even niets te 
doen hebben, zijn er talloze recreatieve dingen die onze concentratie 
vragen. Hierdoor hebben we vaak geen tijd om even stil te zijn en de 
dingen van het dagelijks leven eens rustig te overdenken.  
Dit seizoen organiseren we een stiltewandeling. Tijdens de wandeling 
van circa vijf kilometer genieten we van de rust en de stilte. U krijgt de 
kans om in stilte mee te wandelen. Onderweg staan we stil bij een 
aantal Bijbelteksten die uw denken in een ander licht kunnen zetten. Na 
afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of 
thee na te praten. 
 

Organisator:  Ds. Stefan Honing 
Datum, tijd en locatie: Vrijdag 21 juni, bij slecht weer vrijdag 28 juni. 

We verzamelen op de zolder in Immanuël om 

20:00 uur. Doe stevig schoeisel aan! 

Kosten: 5  euro inclusief koffie/thee 
Aanmelden bij:   dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com of bij  

ds. Stefan Honing 0172-518157 
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Kloosterweekend 

 
Tegenwoordig verlangen veel mensen naar een plaats van rust en 
bezinning. Daarnaast bestaat grote behoefte aan spirituele ontwikkeling. 
Een plaats die beide biedt is voor velen het klooster. Daarom 
organiseren we dit jaar, specifiek voor de jonge mensen, een 
kloosterweekend. Een weekend waarin we in een modern klooster 
verblijven en net zo leven als de zusters. Dagelijks nemen we deel aan de 
verschillende gebedsvieringen. Daarnaast zijn er ook een aantal 
meditatieve workshops waar we aan deel kunnen nemen. Denk 
bijvoorbeeld aan: Labyrint lopen, Lectio Divina, Stiltewandeling en 
Speksteen bewerken.  
 

Doelgroep: Jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar oud.  

Kosten: Ongeveer tachtig euro per persoon (voor 
studenten is er een gereduceerd tarief).  

Wanneer:  Het weekend vindt in gezamenlijk overleg ergens 
in de periode mei-juli plaats.  

Opgeven: Uiterlijk 31 januari 2019 op 
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com 
Minimaal zes deelnemers!  

Meer informatie:   Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl 

of 0172-518157 

 

 
 

mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl
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Koffieochtenden (NIEUW!)               
 
Wilt u in gesprek met uw dorpsgenoten? Elkaar in een informele sfeer 
ontmoeten bij een kopje koffie? 
In de periode september – december 2018 organiseren we, als proef, 
twee keer per maand een koffieochtend. En als het succesvol is, gaan we 
daar natuurlijk mee door. Deze koffieochtenden zijn bedoeld voor 
iedereen die het fijn vindt om anderen te ontmoeten en een gezellige 
ochtend te hebben.  
 
Wandel gerust eens binnen voor een kopje koffie of thee en iets lekkers, 
voor een praatje of een goed gesprek. U bent van harte welkom! 
 

Contactpersoon: Gerrie Verboom 
Datum en tijd:  vanaf 26 september elke 2e en 4e  woensdag van de 

maand van 10.00-11.30 uur 
Locatie:  Immanuel  

Aanmelden:  niet nodig, maar mag wel  
via email:  gerrie.verboom@gmail.com of  
telefonisch:  0172: 518218 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerrie.verboom@gmail.com
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Gespreksdiners 

 
Wil je stilstaan bij wezenlijke levensvragen? Dan is een gespreksdiner 
misschien wel iets voor jou!  
We oriënteren ons daarbij op wat vanuit de joods-christelijke wortels 
wordt aangereikt. Tijdens het diner en tussen de gangen door hebben 
we het met elkaar over een bepaald thema. Voorbeelden hiervan zijn: 
“Leven vanuit Liefde” en “Moed van imperfectie”. 
Minimaal een week voorafgaand aan het gespreksdiner krijg je 
voorbereidend materiaal per e-mail. 
We gaan voor een ontspannen avond met een heerlijk diner en een 
goed gesprek in een prachtige ambiance.  
 
 
Organisatoren o.a.:  Ingrid Kastelijn, Rob en Anneke Noodelijk 
Datum en tijd:  worden nader bepaald 
Locatie:   Dorpskerk Woubrugge, Kerkstraat 1 
Kosten:   € 10, inclusief diner! 
Opgeven: een emailbericht aan mikast09@gmail.com 
   
Meer info:   Ingrid Kastelijn,  0172-519950 
 
 
 

 
 

mailto:mikast09@gmail.com
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Leesclub 
 
Lid worden van een leesclub? Gewoon doen! 
Op elke samenkomst behandelen wij een boek. Aan de hand van een 
aantal vragen komen discussies op gang over hoe wij met de behandelde 
problematiek omgaan. 
Het komende seizoen zetten we onze deuren weer open voor 
belangstellenden om mee te doen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startdatum en tijd:  12 september 2018 om 20.00 uur 
Boek:         Ze zullen denken dat we engelen zijn;  

Bert Natter 
Locatie:                Groenoord 264 Alphen a/d Rijn 
Kosten:                2 euro,  incl. koffie/thee 
Opgeven :      Anneke Noodelijk, anneke.noodelijk@gmail.com 
   of  06-11886311 
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Bijbeltafel 

 
Bij de Bijbeltafel komen we bij elkaar rondom een grote tafel en 

proberen we zo onbevangen mogelijk de Bijbel open te slaan en te 

lezen. Onder het motto: ‘lees maar, er staat niet wat er staat,’ 

ontdekken we dat oude verhalen op een nieuwe manier opengaan en 

tot leven komen in het hier en nu. Al lezende, vers voor vers, zullen we 

merken dat niet alleen wij het zijn die de Bijbel lezen, maar dat het boek 

ons ‘leest’ en uitlegt. 

Dit seizoen zullen we stilstaan bij het Bijbelboek Jakobus. Een Bijbelboek 

dat voor sommigen heel aansprekend is vanwege de vele praktische 

wijsheden die er in staan, maar voor anderen een aanstootgevend 

Bijbelboek is. Maarten Luther bijvoorbeeld noemde deze brief eens een 

brief van stro.  

Met elkaar zullen we de tekst lezen: Wat kunnen we ermee? En in 

gesprek zullen we hopelijk samen tot mooie ontdekkingen komen. 

De Bijbeltafel is anders van karakter dan de Psalmenkring. Bij de 

Bijbeltafel staat het gesprek over de tekst centraal, terwijl bij de 

Psalmenkring de inhoud en betekenis van de tekst centraal staat. 

 

Gespreksleider:  Ds. Stefan Honing 
Datum, tijd en locatie: Elke tweede dinsdag van de maanden  

november t/m mei van 20:00 tot 21:30 in 

gebouw Immanuel 

Kosten: geen 
Aanmelden bij:   Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl 

of 0172-518157 
Minimum aantal deelnemers is acht personen 
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Psalmenkring 

 
Psalmen is misschien wel het Bijbelboek dat het meest tot de 

verbeelding spreekt. Het is niet alleen het langste Bijbelboek met ook de 

meeste hoofdstukken, maar vult ook een deel van het liedboek waaruit 

in vrijwel elke kerkdienst gezongen wordt. Zowel in moeilijke 

omstandigheden als in gelukkige tijden herkennen mensen hun emoties 

terug in de Psalmen. Zo zijn er lofpsalmen waarin God geprezen wordt 

om datgene wat Hij heeft gedaan. Maar er zijn ook klaagpsalmen waarin 

tot God wordt geschreeuwd. Daarnaast zijn er nog vele andere soorten 

Psalmen. Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij de plaats van de 

Psalmen in de Bijbel, de verschillende soorten Psalmen en gaan we 

dieper in op de betekenis van een aantal Psalmen.  

De Psalmenkring is anders van karakter dan de Bijbeltafel. Bij de 

Bijbeltafel staat het gesprek over de tekst centraal, terwijl bij de 

Psalmenkring de inhoud en betekenis van de tekst centraal staat. 

 

Leiding:   Ds. Stefan Honing 
Datum, tijd en locatie: Elke eerste dinsdag van de maanden oktober t/m 

april (in januari de tweede dinsdag) van 10:00 

tot 11:30 in gebouw Immanuel 

Kosten: geen 
Aanmelden bij:   Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl 

of 0172-518157 
  

Minimum aantal deelnemers is acht personen. 
 Bij de eerste bijeenkomst op 2 oktober zullen we 

de ‘favoriete’ Psalmen inventariseren. Deze 
zullen de leidraad van de overige bijeenkomsten 
vormen. Als u voor uzelf dus één of twee 
favoriete Psalmen hebt, dan hoor ik dat graag op 
2 oktober 
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Alpha Cursus 
 

Dit seizoen organiseren we een Alpha cursus. De Alpha cursus bestaat 

uit circa 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over 

de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en inspirerend! 

De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! 

Meer dan 24 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha gedaan. In 

Nederland waren dat er ruim 265.000. Alpha wordt gegeven in kerken, 

cafés, studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. 

Alpha is gratis en dat is inclusief een maaltijd! 

Deze cursus is voornamelijk een ‘inleiding tot het christendom’, met als 

meest voorname doelgroep pas bekeerde christenen of niet-christenen 

die hun kennis over het christelijk geloof willen vergroten. Aan de hand 

van een aantal thema’s gaan we met elkaar in gesprek over het 

christelijk geloof. 

 

Organisator:  Het Alpha-team 
Datum, tijd en locatie: Wekelijks vanaf een bepaalde datum in april. 

Exacte startdatum en locatie worden tegen die 

tijd bekend gemaakt.  

Kosten: Gratis  
Aanmelden bij:   Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl 

of 0172-518157 

 

 

 

 

 

19 < L < 30    40 

< L < 50 

mailto:ds@dorpskerkwoubrugge.nl
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Gebedskring 
 
Elke week komt op woensdagochtend een gebedskring bijeen in gebouw 
Immanuel. 
We bidden om een zegen voor de gemeente van Woubrugge en al het 
werk dat daarin gebeurt. We dragen de zieken op in ons gebed en de 
mensen die het om een andere reden moeilijk hebben.  Ook bidden we 
voor onze samenleving, lokaal  en landelijk, voor de nood in de wereld, 
de vervolgde christenen en alles wat ons verder in het hart wordt 
gegeven.  
 
Momenteel bestaat de kring  uit 7 leden, maar het is fijn om dit met 
meer mensen te doen. 
Een ieder die mee wil bidden, wordt van harte uitgenodigd. 
Wilt u eerst meer weten of een keer komen kennismaken? Neem dan 
contact op.  
 
Contactpersoon: Jeanne Grandia 
Datums en tijd:  Elke woensdagochtend van 08:45 tot 09:45 uur 
Plaats:   Gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge  
 
Meer weten of contact opnemen? Mail of bel met Jeanne Grandia,  
w.j.grandia@casema.nl of tel.  0172-518940 
 
 

 
 

mailto:w.j.grandia@casema.nl


22 
 

Cursus: wat geloven wij? 

 
In deze cursus staat het christelijk geloof centraal. Aan de hand van een 

aantal Bijbelverhalen en kerkelijke praktijken proberen we met elkaar 

meer te leren over het geloof. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers 

om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen 

gelovige identiteit. 

De cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan. Voor wie zich wil 
verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken 
en te verkennen, is deze cursus een absolute aanrader. 
 
Tijdens de cursus zullen we ook uitgebreid stil staan bij de mogelijkheid 
om belijdenis te doen in de gemeente. Voor die deelnemers die dat 
willen, is er de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te 
doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.  
 

Cursusleider:  Ds. Stefan Honing 
Datum, tijd en locatie: Vanaf donderdag 7 februari, wekelijks om 20:15 

in gebouw Immanuel. (In overleg is eventueel 

een ander moment ook mogelijk) 

Kosten: geen 
Aanmelden bij:   Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl 

of 0172-518157 
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Basiscatechese 
 
Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er ook dit jaar weer de basiscatechese. 
We proberen op een leuke manier met elkaar te ontdekken waarom we 
eigenlijk naar de kerk gaan, wat we vieren en geloven. Natuurlijk hebben  
we het met elkaar ook veel verschillende Bijbelverhalen. Wat hebben 
die verhalen ons nu eigenlijk te zeggen? Kortom, er valt veel te leren en 
daarnaast ook veel te lachen! Alle reden om te komen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catecheet:  Ds. Stefan Honing  
Datum en tijd:   donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur 
   Nadere uitnodiging volgt 
Locatie:   gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge 
Opgeven:  een emailbericht aan Ds. Stefan Honing 

ds@dorpskerkwoubrugge.nl  
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Tienercatechese 
 
De tienercatechese is bedoeld voor jongeren die op de middelbare 
school zitten. We proberen op een gewone en leuke manier met elkaar 
in gesprek te komen over vragen die te maken hebben met God, geloof, 
keuzes maken, kerk en maatschappij. Wie ben jij, waarom ben je er en 
wat kun jij doen om een zinvol leven te leiden? Waarom is er kwaad, 
lijden, verdriet, ongelijkheid in de wereld? En waar is God in dit alles? En 
is er eigenlijk wel een God of … ? Allemaal vragen die wij met elkaar 
stellen en waarin we met elkaar proberen verder te komen. Durf jij het 
aan? 
 
Catecheet: Ds. Stefan Honing  
Datum en tijd:   maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur 
   Nadere uitnodiging volgt  
Locatie:   De Blokhut, Abr. Kuyperweg 1, Woubrugge 
Opgeven: een emailbericht aan Ds. Stefan Honing 

ds@dorpskerkwoubrugge.nl 
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Jongerenclubs 
 
De jongeren van Woubrugge worden van harte uitgenodigd om lid te 
worden van een van de jeugdclubs, die we in Woubrugge rijk zijn. De 
clubbijeenkomsten worden gehouden op de jeugdzolder van gebouw 
Immanuel.  

 
Op een zaterdag in oktober, die we nog 
moeten prikken,  van 19.00 uur tot 
21.00 uur gaat Rock Solid van start. Deze 

club is bedoeld voor jongeren uit groep 7, 8 en de brugklas en kost € 
1,50 per keer.  De clubbijeenkomsten worden om de week gehouden. 
Wil je ook meedoen aan maffe spellen, grenzen verleggen, CCC 
(cola,chips,chillen) en luisteren naar de ‘preek van de week’? Kom dan, 
en neem je vrienden mee! 

 
Jongeren vanaf de 2e klas van het 
voortgezet onderwijs kunnen om de week 
naar Solid Friends. Van 19.30 uur tot 21.30 
uur zijn we afwisselend aan het darten,  

tafelvoetballen, bespreken van Bijbelse thema’s, films aan het kijken, 
chillen, sporten, bowlen en nog veel meer. Dit wil je toch niet missen? 
Het kost € 1,50 per keer en jij en je vrienden zijn van harte welkom. 

 
Voor jongeren vanaf ongeveer 15 jaar is de club 
“Friends Unlimited” bestemd. We starten met 

gezamenlijk iets te eten maken en verder hebben we 
een afwisseling van serieuze en gekke activiteiten. Ze organiseren met 
elkaar leuke activiteiten zoals filmavonden en kamperen  
Wil jij je hierbij aansluiten dan ben je van harte welkom! Het kost € 1,50 
per keer. 
 
Gewoon komen!  
 
Tot ziens! 
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AGENDA DORPSLEERHUIS 2018/2019 
 
Datum Activiteit Locatie Tijd 
03/10/18 Voor een nieuw begin Gereformeerde Kerk,  

Abr. Kuyperweg 1 
20:00 uur  

31/10/18 
 

Workshop Liturgisch 
bloemschikken 

Gereformeerde Kerk,  
Abr. Kuyperweg 1 

14:00 tot 
16:00 uur 

18/10/18 Voltooid leven De Ontmoeting 
Leimuiden 

20:00 uur 

11/12/18 Bachs zingende Maria Dorpskerk 20:00 uur 

16/01/19 Film:  
Gij zult niet begeren 

Zolder Immanuel 20:00 uur 

12/03/19 Workshop gedichten Zolder Immanuel 20:00 uur 

04/04/19 Film: 12 Angry Men Zolder Immanuel 20:00 uur 

19/05/19 Zangworkshop Gebouw Immanuel, 
Kerkstraat 1 

14:30 tot 
16:30 uur 

21/06/19 stiltewandeling Verzamelen op de zolder 
van Immanuel 

20:00 uur 

mei/juni Kloosterweekend   

Vanaf  
26/09/19 

Koffieochtenden:  elke 
2e en 4e woensdag 

Gebouw Immanuel, 
Kerkstraat 1 

10:00 tot 
11:30 uur 

Elke 
woensdag 

Gebedskring Gebouw Immanuel, 
Kerkstraat 1 

08:45 uur tot  
09:45 uur 

Vanaf 
02/10/19 

Psalmenkring Gebouw Immanuel, 
Kerkstraat 1 

10:00 tot 
11:30 uur 

Vanaf 
07/02/19 

Cursus:  
wat geloven wij? 

Gebouw Immanuel, 
Kerkstraat 1 

20:15 uur 

 
 Elke donderdagavond vanaf 18:15 uur is er een verzoekprogramma van 
geestelijke liederen via de kerkomroep Woubrugge.  
Zie www.dorpskerkwoubrugge.nl  


