
Kerkdiensten Dorpskerk Woubrugge 

 

17 januari 9:30 ds. S.C. Honing 

24 januari 9:30   ds. S.C. Honing 

 

Vieren en doen. De komende twee zondagen hoop ikzelf voor te gaan bij ons in de 

gemeente. Afgelopen zondag hebben we het begin van Marcus 1 gelezen. De komende twee 

kerkdiensten wil ik verder lezen in het begin van Marcus. Aanstaande zondag lezen we 

Marcus 1:14-20. Een week later, op 24 januari, staan we stil bij Marcus 1:21-28. Goede 

diensten toegewenst! 

 

Omzien naar elkaar. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet officieel bekend gemaakt 

dat de lockdown verlengd zal worden. Dat is echter wel de verwachting. Ik merk om me 

heen dat veel mensen het moeilijk hebben. De eenzaamheid slaat toe, in het bijzonder als 

we door slecht weer maar weinig of zelfs helemaal niet buiten komen. Kijkt u naar elkaar 

om? Als uzelf behoefte heeft aan een gesprek, of iemand kent die dat goed zou kunnen 

gebruiken, laat het dan zeker weten! 

 

Huwelijksjubileum. Op 18 januari vieren Cor en Wil Wijsman (Van Woudeweg 2 K206, 

2481XN) dat ze maar liefst 65 jaar getrouwd zijn. Bijzonder dat zij al zo lang samen mogen 

zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum! 

 

Huwelijksjubileum. Eveneens op 18 januari mogen Dirk en Corrie Brunt (Dokter 

Nooterstraat 23, 2481AV) een huwelijksjubileum vieren. Zij zijn dan zestig jaar getrouwd. Dat 

is ook een zeer bijzondere mijlpaal. Dirk en Corrie feliciteren wij ook van harte! 

 

Bericht van overlijden. Op zaterdag 9 januari is ons oudste gemeentelid mevrouw Treur-

Kool van ons heengegaan. De dankdienst voor haar leven vindt op vrijdag 15 januari plaats 

om 10:30 uur in onze Dorpskerk. De dienst zal (terug) te luisteren zijn via Kerkomroep. 

 

In Memoriam Piet Groot. Op maandag 28 december 2020, is in de leeftijd van 81 jaar Piet 

Groot overleden. Piet was een lieve en zorgzame man. Die in de eerste plaats veel voor zijn 

kinderen en kleinkinderen heeft betekend, maar ook voor de kerk en het dorp. 

 

Piet werd geboren op 1 mei 1939 aan de Comriekade 4 hier in Woubrugge. Zijn vader was 

daar kapper en al vanaf jonge leeftijd werkte Piet ook mee in het bedrijf. Het kappersvak 

sprak Piet aan, en hij werd later zelf ook kapper. Hij heeft nog een tijdje in Alphen aan den 

Rijn gewerkt, maar niet lang daarna kon hij de kapperszaak van zijn vader overnemen. Piet 

trouwde op 29 april 1965 met de liefde van zijn leven: Ger. Ger was de zus van de man van 

de zus van Piet, zij kwam ook uit Woubrugge. Samen hebben ze vijf kinderen gekregen en 

zes kleinkinderen. Daar waren ze erg dankbaar voor. Na het trouwen hebben ze een paar 



jaar elders in Woubrugge gewoond, voordat Piet de kapperszaak overnam en ze konden 

gaan wonen in het ouderlijk huis van Piet. Het was een warme plek waar de kinderen in 

liefde konden opgroeien. Rust, reinheid, regelmaat was de gewoonte in huize Groot.  

 

Als kapper was Piet een bekend dorpsgezicht. Hij verkocht daarnaast ook nog van alles, zoals 

sigaren en ansichtkaarten. Pas vorig jaar, op tachtigjarige leeftijd, stopte Piet als kapper. Niet 

alleen als kapper had Piet zijn rol in het dorp. Hij is ook actief geweest als voorzitter van de 

Oranjevereniging, actief voor de braderie en bij de winkeliersvereniging. En als lid van het 

koor de Lofstem heeft hij ruim zestig jaar lang op verschillende manieren bijgedragen aan 

het koor. Het is niet voor niets dat hij daar tot erelid is benoemd.  

 

Daarnaast was Piet actief in de kerk. Samen met zijn vrouw is hij langere tijd koster geweest. 

Naast de zondagse diensten hield dat ook in dat de kerk schoon moest blijven en dat er vaak 

veel geregeld moest worden rond begrafenissen, condoleances en feesten in gebouw 

Immanuël. Piet is ook jarenlang organist geweest hier in de kerk en ook bij de weeksluitingen 

in Woudsoord.  

 

In al die dingen hebben we Piet leren kennen als iemand die heel veel deed en regelde. Toch 

bleef hij vrijwel altijd rustig. 

 

Zijn actieve rol in de geloofsgemeenschap, geeft wel iets weer van de waarde die het geloof 

voor Piet had. Hij had een rotsvast geloof in de God die met hem was. In 2012 overleed Ger, 

de vrouw van Piet. Het was een groot gemis. Toch bleef hij klaar staan voor een ander. Eerst 

door veel kaartjes te sturen en de laatste tijd door veel te bellen. Het was een vorm van 

naastenliefde. De liefde van God die altijd met Piet is meegegaan.  

 

En in dat vertrouwen mocht Piet ook van ons heengaan. Zijn gezondheid ging al langere tijd 

achteruit, toch was zijn sterven onverwacht. Piet stierf in het huis waarin hij ook geboren 

was. Op zaterdag 2 januari was de afscheidsdienst in de Dorpskerk, in de kerk van Piet. Wij 

mogen geloven dat dankzij Jezus Christus Piet nu op een betere plek is. Tot in eeuwigheid.  

 

Bestuur en Beleid. 

 

Bericht van de diaconie. 

Zondag 24 januari is de diaconale collecte bestemd voor Vrienden van de Hoop, Dordrecht. 

Het werk van de Hoop verandert levens, ook van mensen die wanhopig waren. Mensen die 

verslaafd zijn, dakloos, misbruikt, gedeukt of gebutst door het leven vinden bij één van de 

inloophuizen van de  Hoop een luisterend (pastoraal) oor. In de huidige coronatijd is 

spontaan binnenlopen voor een kopje koffie lastig, gelukkig kunnen zij de bezoekers wel op 

afspraak helpen. 

 



Verjaardagsgroet. De verjaardaggroetbusjes over het 2e halfjaar hebben een opbrengst te 

zien gegeven van E 873,22. Over heel 2020 hebben wij E 1539,79 ontvangen.  Alle jarigen die 

hierbij aan hebben bijdragen hartelijk dank. 

 

Pastorale zaken en kopij kerkblad. Voor pastorale zaken en berichten in het kerkblad kunt u 

met mij contact opnemen, tel. 0172-518157 of mijn mailadres: ds@dorpskerkwoubrugge.nl. 

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Stefan Honing 
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