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Zondag 15 mei 2022
De Goede
Herderkerk
10:00 uur

Voorganger

Ds. Paul van Dijk

Lector
Ambtsdragers

Sjoerd van Dok
Glenn Crisson
Dirk Tack
Janny de Jong
Peter Siereveld

Muzikale
medewerking
Collectes

De Goede
Herderkerk
10.00 uur

De Goede
Herderkerk
19:00 uur

dovendienst
gemeentezaal
Ds. Berit
Bootsma

IONA-viering

Adventskerk
Goede Bron

Ds. Dick
Sonneveld
Rien Bakker
Foekje van
Gameren

Sybren Brons
Cantorij GHK
e
1 : CvK bijzondere doeleinden: Hunedoara
2e : PW reprokosten
Zondag 22 mei 2022
10:00 uur in De Goede Herderkerk: mevr. Ruth Schreuders jeugddienst
19:00 uur in Driehoorne: mevr. Tineke de Jong-Kool
19.30 uur in De Bron: Paul van der Loo ( Reconnect 12-18 jr.)
Alphens Mannenkoor

De kerkdienst in De Goede Herderkerk is online te volgen via:
Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 15 mei, dienst met Roemeense gasten uit Hunedoara
In het kader van 30 jaar verbondenheid met de Reformatus kerk in
Hunedoara zijn ds. Janós Zsargó, zijn vrouw Marika, ouderling Laszlo
Kiss en diens vrouw Reka enkele dagen in Alphen aan den Rijn te gast.
Zij wonen ook de dienst op 15 mei bij waarin wordt stilgestaan bij deze
mijlpaal in verbondenheid. Het Alphens Mannenkoor zal aan deze
dienst muzikaal meewerken. Ds. Janós zal ook meewerken aan de
dienst.
Paul van Dijk
Radio-uitzending Studio Alphen:
De kerkdienst van 15 mei zal door Studio Alphen rechtstreeks worden
uitgezonden via 90.0 FM. Aanvang 10:00 uur. Deze uitzending kan nog
tot vier weken daarna beluisterd worden via www.studioalphen.nl en
dan het programma KerkCentraal
Kopij voor de Zondagsbrief van week 21
In verband met Hemelvaartsdag (do. 26 mei) zal de Zondagsbrief al op
woensdag 25 mei gedrukt en verspreid worden. Kopij dient daarom
uiterlijk dinsdag 24 mei 17:00 uur aangeleverd te worden.

OMZIEN NAAR ELKAAR
In memoriam Elizabeth Matje Zemel-Domburg (Bep)
Op 4 mei overleed Bep Zemel op 73-jarige leeftijd. Bep leerde Leen
(haar latere man) kennen tijdens een zangavond. En binnen het jaar
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hadden zij verkering. Zo begon het leven van Bep met Leen. Bep was
recht door zee. Ze wond er geen doekjes om en was direct. Ze hield
van spelletjes doen en vooral Mens erger je niet. Dat was om haar
kinderen te leren dat verliezen helemaal niet erg is. Zij had ook veel
geduld om anderen iets uit te leggen. Enkele jaren geleden werd Bep
ziek en zij kreeg de boodschap dat ze niet meer beter zou worden. Ze
accepteerde haar ziekte en de laatste dagen verbleef zij in de Hospice
hier in Alphen zodat Leen wat meer rust had. Mooi dat de Hospice zo
dicht bij hun huis was aan de Wederikstraat. Bep was niet bang voor
de dood. Ze had vertrouwen in God. Tijdens mijn laatste bezoek heb ik
psalm 23 gelezen, de psalm van de goede herder. Ook stonden we bij
deze tekst stil tijdens de afscheidsdienst die dinsdagmiddag om 12.30
uur plaatsvond in de familieaula van de Oosterbegraafplaats. We
wensen Leen, zijn kinderen en zijn kleinkinderen veel sterkte toe en
Gods nabijheid.
Paul van Dijk
Bericht van overlijden
Op 6 mei is Johanna Boerefijn-van Braak (Annie) overleden in de
leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst vindt vrijdag 13 mei plaats in de
aula van de Oosterbegraafplaats. Deze dienst begint om 14.00 uur.
Volgende week is er een in memoriam in de Zondagsbrief.
Paul van Dijk
Werkgroep Pastoraat,
Ontvangen via Anja Noomen een bedrag van € 40,00 uit Driehoorne
voor de bloemen en het pastoraat. En een bedrag van € 20,00 voor de
kerk via ondergetekende. Alle gevers hartelijk dank.
Ina Hogenes.
Gefeliciteerd!!
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Op 9 mei waren de heer en mevrouw Oosterom (J.W.C. Bloemstraat)
65 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen met deze mijlpaal. En het is goed
om hier even bij stil te staan. Het is zo’n moment, voor hen belangrijk,
maar we zien als gemeente dat er ook mooie dingen in het leven
kunnen gebeuren. En wij mogen God hiervoor danken.
Paul van Dijk
De bloemen
Vanuit onze wijkgemeente Goede Bron zijn de bloemen van zondag 8
mei met een hartelijke groet en felicitaties bezorgd bij:
Dhr. en mevr. v. Oosterom- Dekker, J.W.C. Bloemstraat
Dhr. en mevr. Vrijenhoek-Ruijs, Saffierstraat
Dhr. de Boer en mevr. Bergsma, Doornenburg,
resp. 65, 50 en 25 jaar getrouwd
Als dank voor het vele vrijwilligerswerk ging een
boeket naar Lenie v.d. Stigchel, Poortwachter.
De bloemen vanuit Driehoorne gingen voor haar 95e verjaardag naar
Mevr. Burken, Uranusstraat.

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
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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
Cantorij de Bron 40 jaar

De Cantorij van de Bron bestaat dit jaar 40 jaar. Een aantal leden zitten
er zelfs al vanaf het begin bij. Dit willen we niet ongezien voorbij laten
gaan. Dit jubileum willen wij samen met de gemeente vieren tijdens de
kerkdienst op zondag 29 mei in De Goede Herderkerk. Het belooft een
prachtige viering te worden. Weet u van harte welkom!

SLAVA UKRAINI heeft uw hulp heel hard nodig
Slava Ukraini is de actie om goederen in te
zamelen en op te sturen naar Oekraïne. Op dit
moment is er een grote behoefte aan
voedselpakketten.
Slava Ukraini betekent Glorie aan Oekraïne.
Slava Ukraini wordt gecoördineerd door stichting SLIMM.
Op 20/21 mei 2022 wordt er een inzamelactie gehouden bij 20
supermarkten in de regio Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn,
Boskoop, Hazerswoude, Ter Aar, Nieuwkoop). De inzameling bestaat
5

Nr. 191

Zondagsbrief 15 mei 2022 webversie

uit het uitdelen van flyers aan klanten met verzoek boodschappen te
doneren, deze worden na de kassa aangenomen en verpakt in
dozen/kratten. De boodschappen worden gedurende de dag
opgehaald en naar de inzamel locatie gebracht, daar worden deze
gesorteerd en verpakt in voedselpakketten. Uiteindelijk worden deze
goederen opgestuurd naar Oekraïne en worden de pakketten verdeeld
onder supervisie van door de Oekraïense overheid gecontroleerde
stichtingen.
KOM HELPEN ALS VRIJWILLIGER
Kom helpen op vrijdag 20 en/of zaterdag 21 mei als vrijwilliger bij een
supermarkt naar keuze in Alphen aan den Rijn, Boskoop, Nieuwkoop,
Hazerswoude RD, Ter Aar. Met slechts 3 uurtjes tijd kan je bijdragen
aan een groot succes om voedsel in te zamelen voor Oekraïne.
Meld je aan via: https://www.stichting-slimm.nl/vrijwilligers/
Meer informatie: https://www.stichting-slimm.nl/informatie-voorvrijwilligers/
Nieske de Meij
Openingsavond Feest van de Geest
Op dinsdag 24 mei 2022 is de openingsavond van
Feest van de Geest. Deze feestelijke avond is in de
Oudshoornse kerk in Alphen aan de Rijn en begint om
20.00 uur.
Gemeenteleden van de Goede Bron zijn ook van harte
welkom. Ds. Leo Webbink van de Oudshoornse kerk
houdt de feestrede. Er is een muzikaal optreden van
Ad Hesseling, Pascal van de Velden en Sandra
Webbink. Ook de kunstenaars die hun kunstwerk hebben gemaakt
voor de verschillende kerken zijn aanwezig om hun inspiratie met de
bezoekers te delen. Na afloop is er gelegenheid voor een informele
ontmoeting bij een hapje en een drankje. Wees welkom!
Ria Koedood-van Dam.
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Weekuitdaging 19: Sla ’m tot moes
Moestuinieren is in. Wat ons betreft
waren de moestuintjes een
verademing na de plastic troep zoals
muppets, wuppies, beesies en mini’s.
Maar is het jou ook wel eens gelukt
een echt plantje te laten groeien uit
zo'n moestuintje of uit een zakje
zaadjes? Deze week krijg je een
nieuwe kans. Je kunt zelfs je eigen saladebar maken! Leer je eigen
boontjes doppen! Waarom? Met de handen in de aarde! Zelf je
sperzieboontjes en courgette zaaien, water geven en oogsten maar.
Uit je hoofd en in je lijf. Je eigen (biologische) groenten verbouwen is
niet alleen leuk, het is ook echt gezonder. En het geeft meer bewustzijn van en respect voor ons voedsel. Respect ja, want het kost veel
aandacht en liefde om uit dat ene zaadje een plant te laten groeien
waar je uiteindelijk ook van kunt oogsten. Als het je lukt om uiteindelijk je eigen groente te oogsten, dan geeft dat zo’n kick! Woeha!
Kleine stap: Je eigen mini-moestuintje maken! Met de simpele
beginnerstips maak je heel eenvoudig je eigen saladebar
(www.moesmeisje.nl). Het enige wat je nodig hebt: pluksla-zaadjes,
(biologische) potgrond en een pot of bak. En natuurlijk een gieter om
ze bij droog weer water te geven. Na zes weken kun je al oogsten!
Tip: knip pluksla een paar centimeter boven de grond af en het groeit
gewoon weer aan.
Grotere stap.
Altijd al een stukje grond in je tuin willen vrijmaken voor een moestuin? Deze week ga je het doen. Yes! In dit webinar leer je stap voor
stap hoe jij jouw eigen moestuin begint. Met alle tips voor een
gezonde bodem, de juiste zaden en tuingereedschap en natuurlijk om
slakken te weren. Voor meer info: www.52wekenduurzaam.nl
Nieske de Meij, Ineke Tack en Bart Vaane
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Ontmoetingsbijeenkomst Koffie-met-naald-en-draad
De Bron, zaal De Rotonde op vrijdag 27 mei van 9.30-11.15 uur
Iedereen is van harte welkom.
Kom eens kijken of het iets voor je is.
(Vrijdag 13 mei geen bijeenkomst i.v.m. de
braderie.)
Thea de Jong

Kopij voor de Zondagsbrief van week 21
In verband met Hemelvaartsdag (do. 26 mei) zal de Zondagsbrief al op
woensdag 25 mei gedrukt en verspreid worden. Kopij dient daarom
uiterlijk dinsdag 24 mei 17:00 uur aangeleverd te worden.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

In de bijlage bij deze Zondagsbrief is de jaarrekening 2021 van
wijkgemeente Goede Bron en een toelichting hierop opgenomen.
Indien u vragen heeft over deze jaarrekening kunt u contact opnemen
met Paul Kapteyn via penningmeestercvk@goedebron.nl. De
jaarrekening ligt tussen 16 mei en 21 mei voor u, als gemeentelid, ter
inzage.
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*
DAG
zo.

DATUM
15 mei

di.

17 mei

vr

26 mei
t/m 6
juni
27 mei

zo.

29 mei

di.

21 juni

ACTIVITEIT
Inleveren producten
voedselbank
Koffieochtend met de heer
Kees Visschedijk met
“Geschiedenis van de
Stolpersteine en de
verhalen achter de
Stolpersteine in Alphen
aan den Rijn”
Feest van de Geest
Hemelvaart t/m
Pinksteren
Koffie met naald en draad
Bezoek aan
tentoonstelling “Van God
los.”
Koffieochtend met
dhr. Wim Krösschell :
“Een fotowandeling door
de geschiedenis van de
Oudshoornseweg”

LOCATIE
De Goede
Herderkerk
De Goede
Herderkerk

AANVANG

10.00-12.00

De Goede
Herderkerk
De Bron,
rotonde
Catharijne
convent

9.30-11.15

De Goede
Herderkerk

10:00-12:00

Trein 13.09
uur station

* Als u in deze agenda een bericht geplaatst wilt hebben stuur dan een
“agendabericht” naar : 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
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