Ten geleide
Elk jaar organiseert het Dorpsleerhuis activiteiten die toegankelijk zijn
voor een breed publiek. Het initiatief is ontstaan uit de samenwerking
tussen de verschillende kerkgemeenschappen van Woubrugge die ook
hun eigen activiteiten in dit boekje onder de aandacht willen brengen.
De werkgroep denkt dat de activiteiten van het Dorpsleerhuis voor de
inwoners van Woubrugge en directe omgeving in een behoefte kan
voorzien en streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te betrekken en die
voor de activiteiten te interesseren.
Dit boekje biedt een overzicht van die activiteiten en waar nodig is een
toelichting opgenomen. Tevens is vermeld hoe en waar mensen zich
kunnen opgeven.

Woubrugge, augustus 2019

De werkgroep Dorpsleerhuis bestaat uit:
Ditty Burggraaff
Leo Deurloo
Erica Doelman
Stefan Honing

Marianne Jekel
Magda de Jong
Levien Scheele

Ontwerp omslag: Feike de Vries
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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.
We beginnen dit jaar met een hoogleraar die ons de vraag voorlegt of de
kerk in onze tijd wel toekomst heeft. En zo ja, hoe ziet die er dan uit?
Een maand later worden we door een kenner en fan verrast met geluid,
beelden en teksten over het leven, werk en geloofsbeleving van
niemand minder dan Johnny Cash.
In december ontmoeten we weer Bach aan de Braassem en in januari
maken we kennis met een opmerkelijke natuurliefhebber en schrijver.
Na een avond over de krachtmeting tussen kunst en religie in februari
krijgen we in maart een bijeenkomst die ons bepaalt bij de ethische en
morele dilemma’s waar boeren en tuinders in onze tijd voor staan. De
indrukwekkende film Lore wordt in april op de zolder van Immanuel
vertoond. En we sluiten de activiteiten van dit seizoen af met een
natuurwandeling langs de Wijde Aa.
Er zijn nog veel meer activiteiten die de afzonderlijke kerken organiseren
en waarvan ook een deel in dit boekje is opgenomen.
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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Vreemdelingen en Priesters
Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie
gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over ‘zending’,
‘opwekking’, ‘groei’ en ‘verandering’ als weinig realistisch. Als kerkgroei
niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je
dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Is het mogelijk vast
te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk
serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk
geloof de moeite waard vinden?
Spreker:

Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele
theologie aan de Theologische Universiteit Kampen en
Vrije Universiteit Amsterdam
Datum en tijd: woensdag 9 oktober om 20.00 uur
Locatie:
Dorpskerk Woubrugge
Kosten:
5 euro inclusief koffie/thee
Opgeven:
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Johnny Cash-Vesper: The man in black
‘Hello, I’m Johnny Cash.’ Met deze woorden begon ‘the man in black’
steevast zijn concerten, ook op 13 januari 1968 in de zwaar bewaakte
Amerikaanse gevangenis Folsom Prison. Dat concert werd later als
album uitgebracht. Het is nog altijd één van de meest enerverende livealbums die ooit zijn uitgebracht.
Cash kende de gevangenis goed; hij had er voor kleine vergrijpen en
drugsgebruik vastgezeten. Tijdens het concert zong hij ‘Greystone
Chapel’, over een kapel in de gevangenis die in tegenstelling tot de
andere verblijven altijd open is. Cash had na een turbulent leven het
geloof teruggevonden.
Over Cash is veel te vertellen en te luisteren. Dat gaan we dan ook doen!
Spreker:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

ds. Kees van den Berg
donderdag 14 november om 20:00 uur
Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
5 euro, inclusief koffie/thee
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail

7

Met Bach naar Bethlehem
Ook dit seizoen gaan we verder met de succesvolle serie 'Bach aan de
Braassem’. Eerder stonden Bachs Johannes- en Matthäuspassion,
Luthers theologie in het werk van Johann Sebastian Bach en diens
Magnificat al centraal. Deze keer zal het bekende Weihnachts-Oratorium
worden behandeld, een uitbundig en feestelijk oratorium dat in zes
delen de geboortegeschiedenis van Jezus verhaalt. We staan stil bij de
achtergrond, inhoud en klanken van deze indrukwekkende muziek. De
tocht die Jozef en Maria naar Bethlehem maken op bevel van Keizer
Augustus, Jezus’ geboorte en besnijdenis, het kraambezoek van de
wijzen uit het oosten… alles komt op een overweldigende manier langs
zoals je van Johann Sebastian Bach kunt verwachten.
Spreker:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Arco Mandemaker, musicus
3 december 2019, 20.00 uur
Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
5 euro, inclusief koffie/thee
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Onder het oog van de slechtvalk
Een dodenakker en een pastorietuin. Gedurende vier seizoenen werkte
schrijver Herman van Amsterdam (1948) er als vrijwilliger. Hij schreef er
vervolgens een dorpsnovelle over met als titel:
‘Onder het oog van de slechtvalk.’
De auteur verhaalt over zijn bevindingen rond de Pancratiuskerk in zijn
woon- en verblijfplaats Sassenheim. Het gaat over bootvluchtelingen die
hij op de begraafplaats introduceerde, de reis die de grafstenen van zijn
ouders maakten, een onverwachte invasie van lieveheersbeestjes, het
weerbarstige onkruid, de narcissenfluisteraar, de kleurrijke tuingroep
waar hij deel van uitmaakt en nog veel meer.
En dat alles onder het spiedende oog van een opmerkelijke slechtvalk
die op zekere dag uit Zweden is komen aanvliegen en haar intrek hoog in
de kerktoren heeft genomen.
Een rasverteller op zijn best!
inleiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Herman van Amsterdam
donderdag 23 januari 2020 om 20.00 uur
Gereformeerde kerk,
Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
5 euro, inclusief koffie/thee
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Krachtmeting tussen Kunst en Religie
‘De kunstenaar en religie willen hetzelfde bereiken. Ze willen je uittillen
boven de alledaagse werkelijkheid. Daarbij versterkt de kunstenaar met
zijn eigen taal de religieuze boodschap, wat heel bezielend kan werken.
Maar, de echte kunstenaar zal altijd met de ketting rammelen. Zelfs als
die zich onderwerpt aan de beperkingen van de religie.’
In het Dorpsleerhuis van twee jaar geleden is
Feike de Vries gestart met dit onderwerp en
gaat hij hierin verder en richt zich nu op
kunstenaars in de periode die wij de Gouden
Eeuw noemen. Hij beperkt zich niet tot
Nederlandse kunstenaars maar hij gaat ook
veelvuldig de grens over. Hij schroomt niet
vooruit te grijpen richting de huidige tijd en
ook zijn eigen religieuze werk ter sprake te
brengen. Hij geeft speciale aandacht voor de verschillende accenten die
kunstenaars in een Bijbelverhaal leggen wanneer ze dat verbeelden.
Soms zijn het interpretaties, maar soms is het ook omdat het beter past
in de compositie.
Spreker:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Feike de Vries(www.feikedevries.nl)
Donderdag 20 februari 2020 om 20:00 uur
Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge
5 euro, inclusief koffie/thee
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Boeren onder ethische en morele druk
“Boeren en tuinders hebben het zwaar. Zij voelen de economische druk
van hogere kosten terwijl opbrengstprijzen al jaren stagneren.
Anderzijds ziet de maatschappij de boer niet alleen als ondernemer: zij
verlangt dat de boer zich inzet voor een lagere milieudruk, biodiversiteit
en dierenwelzijn. Maar het is lastig deze inzet in klinkende munt om te
zetten. Wat doet dit met de boer? Welke dilemma’s houden hem bezig
en welke keuzes maakt hij hierin?
Arwin Bos – akkerbouwer in de Haarlemmermeer en vice-voorzitter van
Royal Cosun (bekend van o.m. de suikerfabrieken en Aviko) – neemt ons
hierin mee.”

Spreker:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Arwin Bos
donderdag 5 maart 2020
gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge
5 euro, inclusief koffie/thee
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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“LORE” Een oorlogsdrama
De Australische filmregisseuse Cate Shortland las veel getuigenissen en
zag veel beelden over de Tweede Wereldoorlog als voorbereiding om
deze film genoeg kwaliteit te geven. Het scenario is een bewerking van
het boek “The Dark Room” van Rachel Seiffert.
Lore is een meisje van veertien als haar ouders(fervente NAZIaanhangers) gevangen gezet worden na het ineenstorten van het Duitse
front in 1945. Daardoor staat ze alleen in de zorg voor haar broertjes en
zusjes.
Alleen het huis van hun grootmoeder kan hen een veilige plek bieden,
maar dat huis ligt 900 km noordwaarts. Tijdens hun tocht naar hun
grootmoeder door het verwoeste land wordt hen langzamerhand
duidelijk wat er gebeurd is en dat de sympathie van hun ouders voor het
nazisme daarin een rol speelde.
Het wordt een overlevingstocht met dramatische momenten, waarin
twee situaties eruit springen. Het eerste keerpunt in Lores denken is de
hulp die zij krijgt van een Joodse vluchteling. Hoe kun je iemand
vertrouwen waarvan je altijd geleerd hebt dat ze vijanden zijn en
onbetrouwbaar? De tweede situatie ontwikkelt zich bij haar
grootmoeder, waar ze onwaarachtigheid, blindheid voor wat er gebeurd
is en egoïsme ontmoet. Dat leidt tot een daad van verzet. Lore is tegen
wil en dank vroeg volwassen geworden.
Veel in deze film, zoals karakterontwikkeling, vertrouwen tegenover
onoprechtheid en indringende beelden kunnen aanleiding geven voor
een nagesprek.
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

donderdag 23 april 2020 om 20.00 uur
zolder van gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge
5 euro inclusief koffie/thee
een e-mailbericht met vermelding van het aantal
personen aan dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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Natuurwandeling Wijde Aa
We reizen soms naar verre oorden om daar te genieten van en ons te
verwonderen over de pracht van de natuur. We gaan dan voorbij aan al
het moois hier in ons eigen land en soms heel dichtbij, hier vlak om de
hoek. Vandaar deze natuurwandeling langs de Wijde Aa. Laat u
verrassen en geniet van lucht, wolken, licht en schoonheid van de
natuur. Wandelt u mee?
Stevige schoenen en een redelijke conditie zijn noodzakelijk.
Leiding:
Datum en tijd:
Verzamelpunt:
Kosten:
Opgeven:

Een natuurgids van het IVN
donderdag 14 mei om 19:00 uur
Haventje van Brunt, Oudedijkseweg, Woubrugge
geen
dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com
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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:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Jannie van der Leij
huiselijk
geen
Jannie van der Leij, Jannie.vanderleij@outlook.com,
of telefonisch op 06-12993489
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Koffieochtenden
Als we terugkijken op de koffieochtenden van het vorige seizoen mogen
we constateren dat die heel geslaagd waren. We willen hier dan ook
zeker mee doorgaan. Op deze manier leer je elkaar ook weer eens op
een andere manier kennen. In het aankomende seizoen gaan we dus
weer van start op elke tweede en vierde woensdag van de maand in
gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom om onder
het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook
mensen die wat verder van de kerk af staan, zijn van harte welkom.
Vraag dus gerust iemand mee.
Tevens zij de boekenkasten open voor het lenen van een mooi boek.
Aanmelden is niet nodig.
Locatie:
gebouw Immanuel
Datum en tijd: de eerste is op woensdag 25 september en daarna elke
2e en 4e woensdag van de maand;
Let op: de eerste koffieochtend in oktober is op 2
oktober, omdat op 9 oktober de zaal niet beschikbaar
is
Informatie:

Gerrie Verboom via
gerrie.verboom@gmail.com of 0172-518218
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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:
“meditatie, spiritualiteit en geloof” en “schuld en schaamte”.
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.:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Opgeven:

Ingrid Kastelijn, Rob en Anneke Noodelijk
worden nader bepaald
Dorpskerk Woubrugge, Kerkstraat 1
€ 10, inclusief diner!
een emailbericht aan mikast09@gmail.com

Informatie:

Ingrid Kastelijn, 0172-519950
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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 :
Boek:
Locatie :
Kosten:
Opgeven:

18 september 2019 om 20.00 uur
‘De acht bergen’ van Paolo Cognetti
Monique Kinkel, Steenbreek 23, Woubrugge
2 euro, incl. koffie/thee en wat lekkers
bij Anneke Noodelijk,
anneke.noodelijk@gmail.com of 06-11886311
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Sing-in
Dit seizoen houden we vier bijeenkomsten rond het lied. Van 17.00 uur
tot 18.00 uur zingen we met elkaar liederen rond een wisselend thema.
Bert den Hertog verzorgt de begeleiding op orgel en/of piano en Gretha
Bregman spreekt de verbindende teksten.
Op 1 december verleent de hoboïste Yta van der Zwaag haar
medewerking.
Na het zingen drinken we met elkaar koffie en eten we een broodje.
Zingt en eet u mee?

Leiding:
Gretha Bregman
Datum en tijd: de eerste zondagen van de maanden november,
december, februari en maart
(3 november, 1 december, 2 februari en 1 maart)
Tijd:
we beginnen om 17.00 uur
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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.
Het is fijn om dit met elkaar te doen. Een ieder die mee wil bidden,
wordt van harte uitgenodigd. U bent van harte welkom!
Wilt u eerst meer weten of een keer komen kennismaken? Neem dan
contact op.
Contactpersoon:
Datums en tijd:
Plaats:

Jeanne Grandia
Elke woensdagochtend van 08:45 tot 09:45 uur
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
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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
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:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgeven:

Ds. Carolina Koops-Verdoes & Ds. Stefan Honing
maandagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur
Nadere uitnodiging volgt
gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge
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:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgeven:

Ds. Carolina Koops-Verdoes & Ds. Stefan Honing
maandagavond van 19:30 tot 20:30 uur
Nadere uitnodiging volgt
gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge
een emailbericht aan Ds. Stefan Honing
ds@dorpskerkwoubrugge.nl
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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 de deelnemers die dat
willen is er dan ook de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door
belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.
Cursusleiders:
Datum, tijd en locatie:
Kosten:
Aanmelden bij:

Ds. Carolina Koops-Verdoes & Ds. Stefan Honing
In overleg. We beginnen in januari 2020.
geen
Ds. Stefan Honing, ds@dorpskerkwoubrugge.nl
of 0172-518157
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Gesprekken rondom: Exodus
Dit jaar starten we met een nieuw soort Bijbelkring. ‘De gesprekken
rondom: …’ Tijdens de bijeenkomsten van ‘Gesprekken rondom …’
komen we bij elkaar rondom de geopende Bijbel en proberen we zo
onbevangen mogelijk een bijbelboek te lezen en te begrijpen. 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 Exodus. Een Bijbelboek
dat voor een deel bekend zal voorkomen: de plagen en de uittocht uit
Egypte bijvoorbeeld. Er staan echter ook onbekende verhalen in, zoals
de besnijdenis van Mozes en lastige wetten. Met elkaar zullen we de
tekst lezen: Wat kunnen we ermee? En in gesprek zullen we hopelijk
samen tot mooie ontdekkingen komen.
Gespreksleider:
Ds. Stefan Honing
Datum, tijd en locatie: Elke eerste dinsdag van de maanden oktober t/m
mei 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.
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Kerkproeverij
Kom eens proeven in de kerk!
Op zondagochtend 22 september organiseren we voor de tweede keer
in de Dorpskerk een Kerkproeverij. Elke kerkdienst is iedereen natuurlijk
van harte welkom, maar in deze dienst wordt er nog eens extra rekening
gehouden met gasten. Het is een ‘gewone’ kerkdienst, maar speciaal
gericht op mensen die al lang geleden voor het laatst in de kerk zijn
geweest, of zelfs nog nooit. De Kerkproeverij is het best te vergelijken
met een open dag waarin je kunt meemaken hoe het er tijdens een
kerkdienst aan toe gaat.
Voorganger:
Ds. Stefan Honing
Datum, tijd en locatie: Zondag 22 september, 9:30 uur in de Dorpskerk
Kosten:
geen
Mocht u voorafgaande of na afloop vragen hebben over de
Kerkproeverij, het christelijk geloof of de kerk dan kunt u contact
opnemen met ds. Stefan Honing via ds@dorpskerkwoubrugge.nl of
0172-518157
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Alpha-Cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op de Alpha-cursus.
Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha
gevolgd.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de
deelnemers wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Is er meer?
Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons? Wat doet
de heilige Geest? Dat zijn een paar van de vele vragen die op deze
avonden aan de orde komen. Elke avond begint met een lekkere
maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te
leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een
kort, inspirerend verhaal. In elke bijeenkomst staat een ander
onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine
gespreksgroepen.
De Alpha-Cursus is vooral gericht op mensen die (opnieuw) willen
kennismaken met het christelijk geloof.
Organisator:

PKN Hoogmade, R.K. Hoogmade, GK Woubrugge
& Dorpskerk Woubrugge
Datum, tijd en locatie: Wekelijks op dinsdagavond vanaf 24 september
op de zolder in gebouw Immanuel (Kerkstraat 1 ,
Woubrugge)
Kosten:
Geen
Aanmelden bij:
alphaWouHoo@gmail.com of bij
ds. Stefan Honing via 0172-518157
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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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Elke donderdagavond vanaf 18:15 uur tot 19:30 uur verzorgt Wienus
Grandia een verzoekprogramma van geestelijke liederen via de
kerkomroep Woubrugge.
Zie www.dorpskerkwoubrugge.nl
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Activiteit

Spreker

Herman van
Amsterdam
Feike de Vries

23-1-2020 Onder het oog van de slechtvalk

20-2-2020 Krachtmeting Kunst & Religie

14-5-2020 Natuurwandeling Wijde Aa

5-3-2020

Locatie

Zolder Immanuel

Gereformeerde Kerk,
Abr. Kuyperweg 1
Gereformeerde Kerk,
Abr. Kuyperweg 1
Gereformeerde Kerk,
Abr. Kuyperweg 1
gebouw Immanuel,
Kerkstraat 1, Woubrugge

Abr. Kuyperweg 1

Dorpskerk Woubrugge
Gereformeerde Kerk,

Tijd

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

20:00 uur

Verzamelpunt: Haventje
van Brunt
natuurgids van IVN
19:00 uur
Oudedijkseweg,
Woubrugge

Boeren onder ethische en morele
Arwin Bos
druk
Regie:
23-4-2020 Film: Lore
Cate Shortland

Arco Mandemaker

Kees van den Berg

Stefan Paas

3-12-2019 Met Bach naar Bethlehem

9-10-2019 Vreemdelingen en Priesters
Johnny Cash-Vesper:
14-11-2019
“The man in black”

Datum

AGENDA DORPSLEERHUIS 2019/2020

