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Zondag 8 mei 2022 Diaconale zondag 

 De Goede Herderkerk  
10:00 uur H.A.  

            

Driehoorne 
19:00 uur 

 

Voorganger Ds. Paul van Dijk  
 

Pastor Fred Flantua 

Lector Maartje Bal  

Ambtsdragers Foekje van Gameren 
Wim Debets 
Nieske de Meij  
Eliane Vermeer 

Ina Hogenes 
Anja Noomen 

Muzikale 
medewerking 

Jaap van der Sar  Teun van der Kooij 

Collectes 
 

1e :  Bloemen/Verjaardagsfonds 
2e :  Klein onderhoud 

De kerkdienst in De Goede Herderkerk is ook online te volgen via: 
 Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl 

Zondag 15 mei 2022 
10:00 uur in De Goede Herderkerk: ds. Paul van Dijk  
10:00 uur dovendienst gemeentezaal GHK: ds. B. Bootsma  
19:00 uur in De Goede Herderkerk: ds. Dick Sonneveld, Ionaviering 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15813710-202205081000
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Zondag 8 mei Diaconale zondag, Carpe Diem, LEEF! 
Deze zondag is het weer Diaconale Zondag (GHK, aanvang 10.00), maar 
ook Heilig Avondmaal en Moederdag. Een volle dienst en daarmee een 
uitdaging om niet uit te lopen. Het thema is “Carpe Diem; LEEF!” 
Hierbij zal voor de lezing worden gekozen uit Prediker. Tijdens de 
dienst zal, zoals inmiddels traditie is geworden, een aspect van de 
Diaconie worden belicht. Dit keer het Bloemen/Verjaardagsfonds, de 
collecteopbrengst is eveneens voor dit doel. Wat doet het 
Bloemen/Verjaardagsfonds? Hoe zit dat met die dubbele naam? Wie 
zijn erbij betrokken? We hopen als diakenen daar antwoorden op te 
geven. Tijdens de voorbede zullen de regenboogkaarsen worden 
ontstoken als teken van licht en hoop. Na afloop van de dienst een 
kleine verrassing! We hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en 
heten u van harte welkom in deze bijzondere dienst. 
Namens de voorbereidingsgroep Kees Harteveld 
 
Zondag 8 mei om 19:00 uur Driehoorne 
Hartelijk welkom bij de dienst in Driehoorne waarin pastor Fred 
Flantua voorgaat.  
 
IONA-viering zondag 15 mei 
Zondag 15 mei 2022, om 19.00 uur, wordt er in De Goede Herderkerk 
een IONA-viering gehouden. Het thema is: DAAR WAAR DE HEMEL DE 
AARDE RAAKT. Voorganger: ds. Dick Sonneveld; orgel: Sybren Brons; 
cantorij Goede Herderkerk o.l.v. Peter Siereveld; lector: Rien Bakker. 
IONA is een eiland aan de westkust van Schotland. In 1938 werd op dit 
eiland de Iona Community, een Oecumenische gemeenschap, gesticht. 
Deze gemeenschap zoekt naar nieuwe wegen om het evangelie in deze 
tijd vorm te geven. Van harte welkom in deze bijzondere viering. 



Nr. 190              Zondagsbrief 8 mei 2022 webversie 
 

3 
 

Oproep chauffeurs: rijden voor kerkdiensten  
De laatste tijd wordt er door gemeenteleden vaker gevraagd of zij/hij 
door iemand met een auto kan worden opgehaald voor de kerkdienst 
omdat het zelfstandig gaan niet meer lukt. 
Dat betekent dat er uitbreiding nodig is van het aantal chauffeurs die 
willen rijden. Het liefst eenmaal per maand, maar als dat niet lukt, bent 
u ook welkom. Als zich wilt aansluiten bij de chauffeursgroep kunt u 
zich bij mij aanmelden. Graag onder vermelding of u 1 of 2 personen 
kunt vervoeren, al dan niet met een rollator. 
Met vriendelijke groet, Annie van Dam 
Tel. 0172-445925, email: damkwadraat@ziggo.nl 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Bericht van overlijden 
Op woensdag 4 mei is mevrouw Elizabeth Matje Zemel-Domburg (Bep) 
overleden in de leeftijd van 73 jaar. Bep was al lange tijd ziek en 
verbleef de laatste dagen in de Hospice in Alphen aan den Rijn. De 
afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in besloten kring. 
In memoriam Metje Puijk (Meta) 
Op 15 april is Metje Puijk overleden. Zij werd 80 jaar. De 
uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaats gevonden. Dat wij erop 
mogen vertrouwen dat Gods hand haar draagt. We wensen haar 
familie veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
In memoriam Wouter Cornelis Aben 
Eveneens is op 15 april overleden Wouter Cornelis Aben. Hij werd 85 
jaar oud. Hij woonde samen met zijn vrouw in de Kievitstraat 6. De 
uitvaartplechtigheid heeft al eerder plaats gevonden. Wij wensen zijn 
vrouw en zijn kinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid. 
Paul van Dijk 
Ten slotte, wens ik u het beste toe! Paul van Dijk 
  

file:///C:/Users/Wim/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C19UHRDO/damkwadraat@ziggo.nl
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De bloemen 
Vanuit onze wijkgemeente Goede Bron zijn de bloemen van zondag 1 
mei met een hartelijke groet en felicitaties bezorgd bij:  
Dhr.  Charl Hermans, de Oever (Oudshoorn) en 
Mevr. Irene v.d. Plaat, Ortolaanstraat, vanwege 
hun verjaardag.  
Mevr. Anet v. Genderen en dhr.  Evert den Hertog 
kregen bloemen vanwege hun benoeming  
tot lid in de orde van Oranje Nassau.  
 
Werkgroep Pastoraat 
Ontvangen uit de Driehoorne via Anja Noomen een bedrag van € 40,00 
voor het pastoraat en de bloemen in de kerk. 
Alle gevers hartelijk dank. 
Ina Hogenes 
 
 

Stichting Roemenië Hunedoara 
 

 
30 jaar verbondenheid met Reformatuskerk Hunedoara 
In 1992, nu 30 jaar geleden, zijn vanuit Alphen aan den Rijn de eerste 
contacten gelegd met de Reformatuskerk in Hunedoara. De 
Reformatuskerk is de Protestantse kerk van de Hongaars sprekende 
minderheid in Roemenië.  
Ter gelegenheid van de 30-jarige betekenisvolle vriendschapsband 
komen ds. Janós Zsargó, zijn vrouw Marika, ouderling Laszlo Kiss en 
diens vrouw Reka medio mei enkele dagen naar Alphen aan den Rijn. 
Zondag 15 mei vindt de viering in het teken van 30 jaar verbondenheid 
plaats in de Goede Herderkerk. Voorganger is ds. Paul van Dijk. Aan 
deze dienst zal ds. Janós Zsargo ook een bijdrage leveren.  



Nr. 190              Zondagsbrief 8 mei 2022 webversie 
 

5 
 

Verder brengt het Alphens Mannenkoor een aantal liederen ten 
gehore. Dit koor is in 2014 in Hunedoara geweest bij de feestelijke 
ingebruikneming van een nieuwe keuken in het kerkelijk 
ontmoetingshuis van de Reformatuskerk. Deze keuken is betaald van 
de opbrengst van een benefietconcert van het Alphens Mannenkoor 
en van een gift t.g.v. 125 jaar Maranathakerk in 2013.  
Na afloop van de viering in De Goede Herderkerk is er koffiedrinken, 
waar gelegenheid is om met ds. Zsargó en de zijnen een praatje te 
maken.  
Afwisselend programma 
Voor onze gasten uit Hunedoara heeft de Stichting Roemenië 
Hunedoara een afwisselend programma georganiseerd. Zaterdag 14 
mei worden de braderie in de Bron én de expositie 100 jaar 
Adventskerk bezocht. Vrijdags is er een rondleiding door de fraaie, 
historische Kloosterkerk in Den Haag. Dankzij de goede contacten die 
de Kloosterkerk heeft met de Hongaarse Reformatus Gemeente Den 
Haag en omstreken zal ook de uit Hongarije afkomstige domina Emöke 
van Bolhuis-Szabó aanwezig zijn. Zij zal met ds. Janós Zsargó van 
gedachten wisselen over de Hongaarse geloofsgemeenschap in 
Nederland en in Roemenië. Na afloop wordt uitgewaaid op de 
boulevard van Scheveningen. ’s Avonds staat de muzikale voorstelling 
“Alle 7 goed” in de Lichtkring op het programma. Behalve dat er 
donderdags nog een stadswandeling wordt gemaakt door historisch 
Leiden, is er vanzelfsprekend ook voldoende vrije tijd voor onze 
gasten. Wij zien uit naar hun komst.   
Opbrengst Paasbrodenactie 
De Paasbrodenactie heeft het mooie bedrag van ruim € 950,- 
opgebracht. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de armste 
gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara. 
Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara 
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V.l.n.r. Laszlo Kiss, Marika en ds. Janós 
Zsargó en Reka Kiss voor de ingang van de 
kerk in Hunedoara 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inzameling voedselbank 15 mei 
Zondag 15 mei is er in de Goede Herderkerk weer de inzameling voor 
de Voedselbank. 
Alle houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en 
schoonmaakmiddelen zijn weer welkom. 
Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die de 
producten inzamelen. Zij zullen zorgen dat uw financiële donatie ook 
bij de voedselbank terecht komt. 
Overmaken kan ook op bankrekeningnummer: NL 79 RABO 
0106584464 t.n.v. Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en 
Omstreken o.v.v. verskas, of gebruik Voedselbankdonatie naar een 
betaalverzoek. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van 
versproducten, zoals groenten, fruit, kaas, vlees, brood. 
Meebouwen aan het nieuwe pand? Klik op: Meebouwen-nieuw-pand 
Met een vriendelijke groet, Nieske de Meij 
  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R2SyAXLjRX27Tz4s_6EYOw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yD4J_h2WQo-PJAurLCsoLg
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ACTIVITEITEN 
 

Braderie Goede Bron zoekt medewerkers 
Nog ruim een week en dan gaan we los: Braderie Goede Bron gaat van 
start op 14 mei van 9.30 tot 15.30 uur.  
Maar…we hebben nog wel een uitdaging en daarom doe ik een 
vriendelijk verzoek aan u allemaal: wilt u alstublieft meewerken op 14 
mei? We hebben nog niet alle kramen voldoende bemand, we zoeken 
echt versterking.  
Tevens kunnen we uw hulp gebruiken op 13 mei bij het inruimen van 
de kramen, dat is echt heel leuk werk. Bent u vrijwilliger, dan mag u op 
vrijdagavond als eerste komen winkelen, dan heeft u eerste keus. 
Geef u op, voor de hele of een halve dag en ik beloof u: u krijgt geen 
spijt. Mail naar vrijwilligerbraderie@gmail.com  en u wordt van harte 
welkom geheten door Leontine Kakebeke. Alvast hartelijk dank. 
Taarten bakken: Zondag 8 mei zullen we bakvormen uitdelen, we 
dagen u uit een lekkere taart te bakken. De taarten zullen verloot 
worden in de speciale ‘taartenronde’ bij het rad van avontuur. Wilt u 
iets anders bakken voor ‘bij de koffie’ dan nemen we dat graag van u 
aan: inleveren kan op vrijdag 13 mei en op zaterdag 14 mei  tot 09.30 
uur.  
Wilt u ons af en toe helpen, maar niet speciaal op 13 of 14 mei? Geef u 
dan op via vrijwilligerbraderie@gmail.com. We hebben regelmatig een 
paar handjes te kort om grote spullen te vervoeren die via internet 
verkocht worden. We zoeken daar sterke mensen voor, die we kunnen 
benaderen als het nodig is. Kleine taak, maar voor ons heel fijn als u 
kunt helpen. Weet u welkom! 
Nog één vraag: komt u 14 mei gezellig spullen kopen? Alles voor het 
goede doel! Graag tot ziens op Braderie Outlet Goede Bron. 
Namens het team, Jacquelien Christiaanse 
 
  

mailto:vrijwilligerbraderie@gmail.com
mailto:vrijwilligerbraderie@gmail.com
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Hulp gevraagd voor vrijwilligersavond Goede Bron 

Aan de leden van de ZWO is gevraagd om een vrijwilligersavond te 
organiseren die eind augustus/begin september gehouden zal worden. 
De werkgroep ZWO bestaat echter uit een kleine groep mensen met 
niet zoveel tijd, daarom vragen wij mensen die mee willen organiseren. 
Wil je meehelpen? Dan graag vóór maandag 9 mei een mail sturen 
naar: Wilma Kranenburg wilma_1978@casema.nl . Daarna zullen wij 
op korte termijn bij elkaar komen om de eerste dingen door te 
spreken. Vele handen maken licht werk. Graag zien wij jullie reacties 
tegemoet. Alvast bedankt. 
Wilma Kranenburg, voorzitter ZWO 
 
Alle 7 goed!  Theatervoorstelling 13 mei in de Lichtkring 

De muzikale voorstelling ‘Alle 7 goed’ is 
een actuele voorstelling over de zeven 
werken van barmhartigheid. 
Verhalenverteller Kees Posthumus en 
accordeonist Dirk Overbeek presenteren 
in zeven delen de werken van 
barmhartigheid voor mensen van hier en 
nu. Natuurlijk, de zeven werken van 
barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om ze te 

doen. Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen 
ze in ‘Alle 7 goed’.  
We zijn ontzettend blij dat Kees Posthumus met deze voorstelling naar 
de Lichtkring komt. De voorstelling wordt gehouden op 13 mei a.s. en 
begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.  
Tickets kosten € 7,50 (kinderen t/m 15 jaar € 3,50) en kunt u boeken 
via zingenindekerk.nl/kees-posthumus-alphen . De kaartjes zijn ook bij 
de deur verkrijgbaar.  

mailto:wilma_1978@casema.nl
http://zingenindekerk.nl/kees-posthumus-alphen
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Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of 
iets anders. De avond wordt georganiseerd door de Commissie 
Vorming & Toerusting, Kerkcafé en is in samenwerking met Zingen in 
de Kerk van de PKN.  
Contactpersoon Sara v.d. Nagel johnensara@casema.nl)  
 

Koffiemorgen Goede Herderkerk op 17 mei  
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur.  
Op deze morgen komt Kees Visschedijk, die al vaker over 

deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Alphen aan den Rijn 
geschreven en gesproken heeft en die betrokken is bij de plaatsing van 
de Stolpersteine, over de steentjes vertellen en over de verhalen die 
daar achter schuil gaan. En hij vertelt over de 60 kilometer fietsroute 
langs het Alphense oorlogserfgoed. 
Alvast een korte inleiding: 
In november 2020 werden de eerste drie Stolpersteine voor het 
stadhuis gelegd. Een Duitse kunstenaar, Gunter Demnig, legde in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw in Berlijn de eerste struikelsteen 
als herinnering aan een slachtoffer van de naziterreur. Sinds die tijd 
liggen er in heel bezet Europa al meer dan 70.000 van die stenen in het 
plaveisel. Gewoonlijk worden Stolpersteine geplaatst voor het huis 
waar de slachtoffers vrijwillig gewoond hebben, voordat ze werden 
opgehaald en gedeporteerd. Van de drie personen die een steentje voor 
het stadhuis hebben bestaat het huis niet meer. In totaal worden in 
heel Alphen tussen november 2020 en december 2022 62 stenen 
gelegd voor Joodse medeburgers die door de nazi’s vermoord zijn. 
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985  
(e-mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van 
Dam tel. 445925 
 
 

mailto:johnensara@casema.nl
mailto:dick.tempelaar@hccnet.nl
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Feest van de Geest 2022. 
Feest van de Geest wil een ontmoeting zijn van 
Beeldende Kunst, architectuur van de kerkgebouwen 
en het Pinksterverhaal. Het thema in 2022 is: In Vuur 
en Vlam. De Goede Herderkerk is één van de vier 
kerken in Alphen aan den Rijn die meedoen met Feest 
van de Geest. Als kunstenaar heeft Maria van ‘t 
Hullenaar voor onze kerk haar kunstwerken gemaakt. 
De andere kerken in Alphen aan den Rijn die meedoen 

zijn: de Oudshoornse kerk, de Adventskerk en de Lichtkring. De 
openingstijden zijn: Hemelvaartsdag 26 mei, zondag 29 mei, 1e 
Pinksterdag 5 juni en 2e Pinksterdag 6 juni van 13.00-17.00 uur. Voor 
deze dagen zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die als gastvrouw/ 
gastheer in de kerk aanwezig willen zijn. U kunt zich aanmelden bij Ria 
Koedood-van Dam via: ria.koedood@planet.nl of telefonisch 0172 
494902. Op de website https://www.feestvandegeest-groenehart.nl/ 
vindt u nog meer informatie over de kerken en kunstenaars die 
meedoen in onze regio.  
Ria Koedood-van Dam 
 
Van God los? Tentoonstelling in het Catharijneconvent-Utrecht 
Op  zondag 29 mei gaan wij naar de tentoonstelling “Van God los?” in 
het Catharijneconvent. Iedereen die zich daarbij wil aansluiten is 
welkom. Wij vertrekken om 13.09 uur vanaf station Alphen aan den 
Rijn. De kosten zijn voor jezelf. Met een museumjaarkaart is het gratis. 
Het lijkt ons leuk om met een aantal gemeenteleden en of belang-
stellenden deze tentoonstelling te bezoeken en er daarna met elkaar 
over te spreken. Hierbij een oproep om met ons mee te gaan.  
Berry en Martin Wijnans 
 
  

mailto:ria.koedood@planet.nl
https://www.feestvandegeest-groenehart.nl/
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Opdracht Groene Kerk  
We vieren ‘De week van betekenisvolle en duurzame arbeid’  
Waarom? 
Je bent thuis misschien al lekker duurzaam bezig. Je hebt weinig afval, 
recyclet het zo goed mogelijk. Je eet vegetarisch en let op je 
energieverbruik. Maar hoe zit dat eigenlijk op je werk?  
Veel mensen letten daar een stuk minder op. Staan uren in de file. 
Scoren nog snel een bakkie met saucijzenbroodje op het station. 
Huppakidee, afval weg ermee. En op het werk staan de lichten altijd 
aan en je hebt maar één prullenbak onder je tafel…Tja, wat doe je 
eraan?  
Het is ook best lastig, want je bent in jouw duurzaamheidsambitie 
misschien afhankelijk van je baas of van je collega’s. Tenminste, dat 
denk je. Weet dan dat steeds meer werkgevers het hoofd breken over 
hoe ze energie en grondstoffen kunnen besparen, en hoe ze ervoor 
kunnen zorgen dat werknemers gezonder eten, en meer bewegen. 
Simpelweg omdat het hen veel geld bespaart. 
Duurzaamheid op het werk is al lang niet meer iets voor gekkies. Het is 
financiële noodzaak en zal ook steeds meer met wetgeving worden 
bedongen. 
Kleine stap 
Of je nu thuis werkt of op kantoor, met een paar simpele ingrepen kun 
jij de milieudruk helpen verkleinen. Drink je koffie? Koop dan 
biologisch en Fairtrade en neem natuurlijk je eigen mok ipv bekertjes. 
Gebruik je veel papier? Zorg voor duurzaam papier, print zo min 
mogelijk, liefst zwart-wit en vanzelfsprekend dubbelzijdig. Recycle je 
afval op kantoor en in je werkkamer. Hieronder helpen we je graag 
verder op weg met een aantal verwijzingen naar websites met handige 
verduurzamingstips. 
Start jouw eigen duurzaamheidsbeweging op je werk. Vind een paar 
gelijkgestemde collega’s en stap naar je baas. Wedden dat hij/zij open 
staat voor een gesprek? En mocht je hulp nodig hebben bij dit gesprek, 
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neem dan contact op met ons op via info@52wekenduurzaam.nl. Wij 
ontwikkelen 52 Weken Duurzaam nu ook voor bedrijven en helpen je 
graag verder.  
Grotere stap 
Ben je op zoek naar meer zingeving in je huidige werk. Of twijfel je of 
een andere baan misschien beter bij je zou passen? In een interview 
met 52 Weken Duurzaam leggen Marieke en Pleuni uit waarom zij 
BetekenisBaan.nl zijn gestart. Op dinsdag 10 mei van 20.00-21.30 uur 
organiseren zij voor jou de gratis online workshop ‘In drie stappen naar 
betekenis in je baan’. 
Nieske de Meij, Ineke Tack, Bart Vaane  
 
Juninummer Kleurrijk komt later uit 
Het juni-nummer van Kleurrijk komt niet uit op 1 juni, maar later 
(waarschijnlijk half juni). Redenen hiervan zijn een krappe redactionele 
bezetting, ziekte en vakantie. Wij vinden dit heel jammer, maar helaas 
is het niet anders. 
De redactie 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
Gebouwenkeuze: Op dinsdag 3 mei jl. vond de hoorzitting plaats naar 
aanleiding van het ingediende bezwaar door gemeenteleden. De 
hoorzitting werd gehouden in Rotterdam door het zogenaamde 
Classicale College voor Bezwaren en Geschillen. Beide partijen waren 
vertegenwoordigd en konden nogmaals hun standpunt toelichten aan 
het College. Leden van het College stelden vervolgens vragen aan 
beide partijen. Het College heeft toegezegd uiterlijk 1 juli met een 
uitspraak te komen.  
Lintjesregen: Vorige week konden we melden dat aan twee 
gemeenteleden, Anet van Genderen en Evert den Hertog een 
koninklijke onderscheiding  was toegekend.   

mailto:info@52wekenduurzaam.nl
https://52wekenduurzaam.nl/52wekenduurzaam-voor-bedrijven/
http://betekenisbaan.nl/
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Ons bereikte het bericht dat ook de vorig jaar verhuisde Bert van Dam 
een koninklijke onderscheiding ontving  uit handen van de 
burgemeester van Berts nieuwe woonplaats Westerveld waaronder 
ook Vledder valt. Bert ontving deze onderscheiding mede door zijn  
44 (!) jaar inzet als organist in onze Goede Bron gemeente én 16 jaar 
als organist in de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn.  Van 
harte gefeliciteerd Bert!  

 
 
 
Beroepingswerk  en beleidsplan: De kerkenraad heeft in de 
vergadering van april besloten om te streven naar het aantrekken van 
een nieuwe predikant met een 80% aanstelling en een kerkelijk werker 
voor het pastoraat met een aanstelling van 50%. Dit besluit zal in mei 
worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De aanstelling van 
de kerkelijk werker zal zijn voor de periode van vijf jaar. Er is inmiddels 
een profielschets opgesteld voor deze kerkelijk werker en op korte 
termijn zal gestart worden met de sollicitatieprocedure. 
Het proces van het beroepen van een nieuwe predikant heeft wat 
meer voeten in de aarde.  
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Binnen de wijkkerkenraad worden de nodige voorbereidingen 
getroffen: de laatste hand wordt gelegd aan het beleidsplan en 
vervolgens wordt er een profielschets opgesteld. 
Streven is om zowel beleidsplan als profielschets nog vóór de zomer 
voor te leggen aan de gemeente. Daarna komt het instellen van een 
beroepingscommissie. Onze interim-predikant Johan van Holten heeft 
de wijkkerkenraad daarover een aantal vragen gesteld. In de mei-
vergadering wordt hier verder over gesproken. Om toestemming te 
krijgen van de PKN om een nieuwe predikant te beroepen is er door 
het CvK een meerjarenraming opgesteld en ingediend waaruit blijkt 
dat de financiering van deze predikant goed mogelijk is.  
Dirk Tack en Wim Debets 
 

COLLECTES KERKDIENSTEN 
 
Collectes na afloop van de dienst bij de uitgang 
Collectebonnen kunt u ook inleveren bij het Kerkelijk Bureau. 
Collectegeld kunt u overmaken op rekeningnummer  
NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen a/d O/R 
Vermeld daarbij om welke zondag het gaat. 
Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om 
collectegeld via onze nieuwe Kerkapp te geven. 
QR-code: Als u onderstaande QR code  met uw smartphone scant kunt 
u  direct collectegeld overmaken. De QR code blijft steeds geldig en 
past de collectebestemming wekelijks aan vanaf 00:01 uur op de 
zondagochtend.  
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                                       AGENDA* 
 
 

 
* Als u in deze agenda een bericht geplaatst wilt hebben stuur dan een  

“agendabericht” naar : zondagsbriefgoedebron@gmail.com 

 
 
 

DAG DATU
M 

ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

vr 13 mei Theatervoorstelling: Alle 7 
goed 

De Lichtkring 20.00 uur 

za.  14 mei Braderie De Bron  9.30 – 15.30 
uur 

zo.  15 mei Inleveren producten 
voedselbank 

De Goede 
Herderkerk  

 

di. 17 mei Koffieochtend met de heer 
Kees Visschedijk met 
“Geschiedenis van de 
Stolpersteine en de verhalen 
achter de Stolpersteine in 
Alphen aan den Rijn” 

De Goede 
Herderkerk 

10.00-12.00 

 26 mei 
t/m 6 
juni 

Feest van de Geest  
Hemelvaart t/m Pinksteren 
  

De Goede 
Herderkerk  

 

zo. 29 mei Bezoek aan tentoonstelling 
Van God los 

Catharijne 
convent 

Trein 13.09 
uur station 

di. 21 juni Koffieochtend met dhr. Wim 
Krösschell : “Een 
fotowandeling door de 
geschiedenis van de 
Oudshoornseweg” 

De Goede 
Herderkerk 

10:00-12:00 

mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
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Adresgegevens pastores: 
ds. Paul van Dijk, paul.van.dijk@hetnet.nl 

Sandenburg 77, 2402 RJ Alphen a/d Rijn tel. 430586 
Paul van der Loo, tel. 06 33669631 paulvanderloo@goedebron.nl 

 
Contactgegevens voorzitters en scriba: 

Dirk Tack  dirktack@kpnmail.nl   (vz) 06-37199811 
Wim Debets  wimdebets@gmail.com  (vz)  06-31243338 

Anet van Genderen scriba@goedebron.nl  (scriba) 
 

Websiteadres wijkgemeente Goede Bron: 
www.goedebron.nl 

 
Kerkgebouwen 

De Bron: Troubadourweg 2 
De Goede Herderkerk: Ten Harmsenstraat 16 

Driehoorne: Uranusstraat 44 
 

Kopij 
Kopij voor de volgende Zondagsbrief ontvangen we graag zo vroeg 
mogelijk maar uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres: 

zondagsbriefgoedebron@gmail.com 
 

Livestream: ga naar : www.goedebron.nl   → vieren 
 

Het Kerkelijk Bureau: Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen a/d Rijn. 
tel. 0172-475789; e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl 

Openingstijden:  
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 

about:blank
https://d.docs.live.net/9eb84dde561e21fe/Documenten/zondagsbrieven/paulvanderloo@goedebron.nl
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

