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Vieren en doen. De komende twee zondagen hoop ikzelf voor te gaan. We leven in de tijd na
Pasen. Het is een vrolijke tijd, de goede boodschap van de opstanding klinkt nog steeds door.
En dat geluid mag ook doorklinken in de kerkdiensten. Komende zondag hoop ik met u 1
Korintiërs 15:35-49 te lezen en de week daarna de verzen 50-58. 1 Korintiërs 15 is hét
hoofdstuk over de opstanding, en dan niet alleen die van Christus, maar juist ook de
algemene opstanding waar wij in de toekomst in hopen te delen. Goede diensten
toegewenst!
4 mei. Op 4 mei is het nationale dodenherdenking. Wij geven als kerk daar op verschillende
manieren aandacht aan. Samen met de andere kerken wordt er jaarlijks een
herdenkingsmoment georganiseerd. Dit jaar zal dat een opname zijn vanuit onze Dorpskerk.
Deze is vanaf 4 mei te bekijken via zowel ons YouTubekanaal als via Kerkdienstgemist.
Op 4 mei is het ook mogelijk om ergens tussen 16:00 uur en 18:00 uur de kerk binnen te
komen. Vorig jaar zagen we dat veel mensen het waardevol vonden om op zo’n dag even
rust te kunnen vinden in de Dorpskerk. Wij stellen het op prijs als u zich aan de
coronamaatregelen houdt bij een eventueel bezoek.
Zing mee!
Met Pasen hebben de zangers van Voices of Bliss twee liederen gezongen vanuit hun eigen
huis. Dat was heel mooi. Maar weet je wat misschien nog wel mooier is? Als we met
Pinksteren een lied met alle gemeenteleden kunnen zien en horen!
Dit is niet ingewikkeld en vrijwel iedereen heeft alle benodigde spullen ervoor wel in huis.
Wanneer je je aanmeldt dan krijg je een handige handleiding toegestuurd. Dat moet dus
goed komen!
We gaan met elkaar Lied 675 zingen – Geest van Hierboven. Een mooi lied dat goed past bij
Pinksteren. Jij/u doet toch ook gewoon mee? Verdere informatie krijg je van Mari’an van
Loon. Je kunt je aanmelden via marianvanloon@gmail.com en ook voor vragen kun je op
hetzelfde mailadres terecht. Dat kan eventueel ook via 06-41506268.
Omzien naar elkaar.
Huwelijksjubileum. Kees en Co van Klaveren (van Hemessenkade 49, 2481BJ) hopen op 28
april te mogen vieren dat ze dan 55 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte met dit
mooie jubileum!

In memoriam mevr. Corry Lekkerkerker-Veen.
Op woensdag 31 maart is Cornelia Pietronella Lekkerkerker-Veen in de leeftijd van 90 jaar
van ons heengegaan. We hebben Corry mogen kennen als iemand met een vriendelijk en
belangstellend karakter en een sterk geloof.
Op 21 februari 1931 zag Corry het levenslicht. Ze werd geboren in Vreeswijk, waar ze ook
verder opgroeide. In 1954 trouwde ze met Wim Lekkerkerker. Samen leefden en werkten ze
op de boerderij.
In 1965 werden ze uitgekocht. De boerderij moest plaats maken voor nieuwbouw. Hierdoor
kwamen ze terecht in Woubrugge, aan de Vierambachtsweg. Ze hebben daar een gemengde
boerderij gehad met zowel landbouw als veeteelt. Op de boerderij, met vier kinderen, en
een eigen groente- en bloementuin, was het nodig om hard te werken. Corry was vaak hard
aan het werk en dat paste bij haar. Toch was ze ook een heel zorgzame en fijne moeder, en
dat is ze ook altijd gebleven.
De dinsdagavonden waren altijd hoogtepunten in de week. Ze ging dan naar het koor in de
Oudshoornse kerk.
Corry heeft vier kinderen gekregen, meerdere kleinkinderen, en ook nog één
achterkleinkind. Dit heeft haar veel vreugde gegeven, maar ze heeft ook veel moeilijks
meegemaakt. Haar man Wim is onverwacht en nog veel te jong overleden. Ook heeft ze
afscheid moeten nemen van een zoon, een schoonzoon, een schoondochter en twee
kleinkinderen. Dit heeft haar veel verdriet gebracht. Ze heeft veel geleden, maar toch raakte
ze niet verbitterd. Ze vond kracht in het geloof om door te gaan.
Vanaf 2017 woonde Corry niet meer thuis. Na een ziekenhuisopname kwam ze terecht in
Mariënhaven in Warmond, en een jaar later in Bernardus in Sassenheim, daar heeft ze het
heel goed gehad. Ondanks haar dementie is haar karakter niet veranderd, ze bleef de
vriendelijke vrouw die wij hebben mogen kennen. Op donderdag 8 april is zij begraven. Wij
moeten haar missen, maar we mogen weten: ze leeft bij de goede Herder.
In memoriam dhr. Leo Windhorst.
Op vrijdag 2 april is op 85-jarige leeftijd Leo Windhorst overleden. We hebben hem gekend
als iemand die gemakkelijk met anderen overweg kon, belangstellend was en voor wie het
geloof belangrijk was.
Leo werd op 20 maart 1936 geboren in Leiden, maar hij is opgegroeid in Alphen aan den
Rijn. Op latere leeftijd dacht hij nog veel terug aan zijn tijd in Alphen. Hier lagen echt zijn
wortels en hij had er veel warme herinneringen aan.

Leo heeft veel technische talenten en hij heeft die talenten ook gebruikt voor zijn werk.
Nadat hij op de ambachtsschool in Gouda had gezeten, is hij aan de slag gegaan in de
elektrotechniek. Dit was soms best spannend werk, maar het gaf ook mooie herinneringen.
Zo kon hij bijvoorbeeld vaak genoeg zeggen: hier heb ik ook weleens gewerkt. Toen hij 59
was ging hij met de vut.
Zijn vrouw Jannie heeft hij ontmoet op een bruiloft, waar al snel de vonk oversloeg. Zij
trouwden in 1962 en zijn toen gaan wonen in Woubrugge. Eerst in een appartement bij
Westmaas, waar Jannie toen nog werkte. Later zijn ze verhuisd naar de van Eeghenstraat,
waar ze ook altijd zijn blijven wonen. Leo was in verschillende rollen actief in de kerk. Eerst
in de Gereformeerde kerk, maar later zijn ze lid geworden van onze Dorpskerk.
Leo en Jannie hebben twee kinderen gekregen en later zeven kleinkinderen. Kenmerkend
voor Leo was ook dat hij altijd heel precies was, vooral met getallen. Hij had ook goed
boekhouder kunnen zijn.
Zo’n zeven jaar geleden werd Leo ziek en vanaf dat moment ging hij langzaam achteruit. Het
was moeilijk om te aanvaarden dat hij niet alles meer zelf kon. De laatste tijd was Leo erg
moe en hij kwam steeds minder zijn bed uit. De laatste week van zijn leven is Leo in
Woudsoord geweest. Daar werd hij goed verzorgd en steeds omringd door zijn vrouw en
kinderen. Ze deden het samen.
Samen was ook het thema van de dankdienst voor zijn leven op woensdag 7 april. We
stonden stil bij de trouwtekst van Leo en Jannie en we blikten dankbaar terug op zijn leven.
Dankbaar zijn we in de eerste plaats aan God, die hem en ons alles heeft gegeven. Leo leeft
nu bij Hem.
Bestuur en Beleid.
Ambtsdragersverkiezingen. Wij hebben momenteel twee vacatures in de kerkenraad. Beide
vacatures zijn voor het ambt van diaken De kerkenraad roept de gemeenteleden op om vóór
17 mei uit de leden van de gemeente kandidaten aan te dragen voor vacatures. Deze
aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de scriba met
vermelding van het ambt waarvoor de betrokkene wordt voorgedragen. De voorgedragen
kandidaat wordt automatisch op de kieslijst geplaatst als er tien of meer handtekeningen
van leden binnenkomen. U kunt de aanbevelingen sturen naar de scriba: per mail
scriba@dorpskerkwoubrugge.nl of per post Klaverhof 87, 2403 XC Alphen aan den Rijn, of in
de brievenbus van gebouw Immanuël.
Jaarrekening 2020 kerkrentmeesters.

Op 31 maart 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de jaarrekening 2020 besproken
en goedgekeurd. Vervolgens is de jaarrekening besproken in de kerkenraadsvergadering van
7 april 2021 en voorlopig goedgekeurd. Het negatieve resultaat in het jaar 2020 bedraagt
€13.051. Door een onttrekking aan de bestemmingsreserve predikantsplaats met ditzelfde
bedrag resulteert vervolgens een eindresultaat van nihil.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve predikantsplaats is lager dan verwacht, dat is
een meevaller in deze moeilijke tijden. In de vooraf opgestelde begroting 2020 gingen we
nog uit van een benodigde onttrekking van €25.000. Hierdoor blijft de bestemmingsreserve
predikantsplaats grotendeels in stand en is deze beschikbaar voor het behouden van een
volledige predikantsplaats in de komende jaren.
Voor inzage in de jaarstukken kunt u tot en met vrijdag 30 april contact opnemen met het
Kerkelijk Bureau via telefoonnummer 0172-517093.
De ANBI 2020 publicatie van onze gemeente vindt u binnenkort, na definitieve vaststelling
van de jaarcijfers door de kerkenraad, op de website.
Jaarrekening 2020 diaconie.
In de kerkenraadsvergadering van 7 april 2021 is de jaarrekening van de diaconie van het
jaar 2020 voorlopig goedgekeurd en komt deze ter inzage te liggen voor de gemeente in de
week van 26 t/m 30 april. U kunt telefonisch een afspraak maken met de administrateur Eric
Bergsma, tel. nr. 06 15088240.
Bericht van de diaconie.
De diaconale collecte tijdens de dienst van zo. 25 april is bestemd voor Kerk in Actie:
Binnenlands diaconaat. Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan
18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is
meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid
creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door b.v. muziek,
dan, theater, film en fotografie willen zij de talenten van de jonge bewoners tot bloei laten
komen en hun veerkracht versterken.
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

