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Zondag 22 mei 2022

Voorgangers
Ambtsdragers

Muzikale
medewerking
Collectes

De Goede Herderkerk
10:00 uur
Jeugddienst

Driehoorne
19:00 uur

Ruth Schreuders
Paul van der Loo
Anet van Genderen
Wim Debets
Bert Voorbij
Band Lichtkring + Goede Bron

Tineke de Jong-Kool
Gerda Siereveld
Greet Burggraaf
Peter Siereveld

1e Diaconie/Kerk in Actie: binnenlands diaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk: drs. Hannah Postma-Looije
Zondag 29 mei 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk: ds. Piet Baane
10:00 uur: De GHK (gemeentezaal) Dienst voor doven: dhr. W. Smit

Om de kerkdienst in de Goede Herderkerk online te volgen klik op de volgende link:

Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 22 mei jeugddienst thema Overhoop – Over HOOP.
Op zondag 22 mei is er in de Goede Herder kerk weer een jeugddienst.
Het thema van deze dienst is Overhoop – Over HOOP. Wanneer je ziet
dat er zoveel nare dingen gebeuren in de wereld en/of in je
persoonlijk leven is het soms moeilijk om hoop te houden. Wat is dat
nu eigenlijk “HOOP”? Hoe voelt het? Hoe krijg je Hoop? Wat doet
Hoop met ons? En wat heeft Hoop met Jezus te maken? Met deze
vragen gaan we in de dienst aan de slag. De muzikale begeleiding is in
handen van jongeren uit de Lichtkring en de Goede Bron die samen
een band vormen. Jeugdwerker Paul van der Loo en gastvoorganger
Ruth Schreuders zullen samen voorgaan in deze dienst.
We HOPEN u en jou te ontmoeten zondag 22 mei !
Ruth Schreuders
Bij de 1e collecte: Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit
huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel
mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen
een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in
28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder
gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om
kwetsbare kinderen de juiste verzorging en
opvoeding te geven. Daarnaast krijgen de kinderen
ondersteuning bij hun ontwikkeling en
traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone
dingen als zwemles, naar school gaan en buiten
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spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan
zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles,
schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals
het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Geef aan de collecte of
maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte De Glind.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank! Met een vriendelijke groet, namens de diaconie,
Nieske de Meij
Zondag 22 mei om 19:00 uur in Driehoorne
U bent allen weer van harte welkom in Driehoorne op deze
zondagavond, waarin mw. Tineke de Jong-Kool de dienst zal leiden.
Pinksternoveen
De oecumenische viering van zondag 29 mei in de Bron kan
helaas niet doorgaan. De Pinksternoveen, met dagelijkse
(avond)vieringen in de periode van Hemelvaartsdag tot
Pinksterzaterdag, wordt niet langer georganiseerd vanuit de R.K.
kerken in het Groene Hart. Er blijkt wel behoefte aan te zijn en we
hopen dat er volgend jaar een nieuwe start mogelijk is.
Namens de Stuurgroep oecumene,
Marian Bouterse
OMZIEN NAAR ELKAAR
Bericht van overlijden dhr. J. Ram
Wij werden geïnformeerd over het overlijden van dhr. J. Ram. Hij
woonde de laatste periode van zijn leven in Verpleeghuis Oudshoorn.
Nadere informatie over de uitvaart zal volgen.
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Bericht van overlijden Jan Delhaas
Ons bereikte het bericht dat ds. Jan Delhaas zondag jl. is overleden in
de leeftijd van 78 jaar. Velen van ons kenden hem omdat hij meerdere
keren in onze kerkdiensten voorging. Hij was al geruime tijd ziek maar
het overlijden kwam toch nog vrij plotseling. Moge hij rusten in vrede.
De afscheidsdienst wordt zaterdag 21 mei a.s. gehouden in de
Hooglandse Kerk in Leiden. Wij wensen echtgenote Ellen en de (klein)
kinderen veel sterkte toe en de nabijheid van de Eeuwige.
Wim Debets

In memoriam Johanna Boerefijn-van Braak
Op 6 mei overleed Johanna Boerefijn-van Braak in de leeftijd van 86
jaar. Annie, zoals ze werd genoemd, was een zorgzame vrouw die zich
voor haar gezin wegcijferde. Ze was een trotse huisvrouw en het huis
stond voor iedereen open. Zij was de tweede vrouw van haar man
Dirk, met wie zij in 1970 in het huwelijk trad. Annie was ook een
doorzetter. Op haar 35e jaar werd ze getroffen door reuma en het dan
toch uit te houden en optimistisch te blijven, dat is heel wat. Op de
foto’s die we tijdens de afscheidsdienst zagen, waren telkens een
glimlach van Annie te zien of twee duimen omhoog. Zij zag telkens
weer dat het glas half vol was en niet half leeg. En ze wist van de kleine
dingen te genieten. Enkele jaren geleden ging haar gezondheid telkens
wat meer achteruit. Twee van haar drie zoons waren die jaren
afwisselend in huis als mantelzorger, al die jarenlang. Zij is in alle rust
gestorven. De dienst voorafgaand aan de uitvaart was op vrijdag 13
mei in aula van de Oosterbegraafplaats. We wensen hun zonen,
Wouter, Arnold en Johan, veel sterkte toe in deze tijd en Gods
nabijheid.
Paul van Dijk
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In memoriam Helena Binnendijk-Rus
Op zaterdag 7 mei jl. overleed Helena Binnendijk - Rus, Leni zoals ze
wordt genoemd, op de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde met haar man
Henk aan de Poolsterstraat 28 hier in Alphen a.d. Rijn. Samen mochten
ze zoon Mart en dochter Elly zien opgroeien. Supertrots was Leni op
haar vier kleinkinderen. Leni was een buitenmens, hield van tuinieren,
van vogeltjes, van muziek en vooral van katten. De gezondheid van
Lenie werd brozer en zij moest kort voor haar overlijden opgenomen
worden in het ziekenhuis.
De woorden uit Johannes 3 vers 16 waren heel belangrijk voor Leni
en liepen als een rode draad door haar leven heen.
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft”. Bij deze tekst hebben we stil gestaan bij de
dankdienst voor haar leven, op zaterdag 14 mei jl. in de aula van de
Oosterbegraafplaats, alhier.
Wij wensen haar man Henk, kinderen en kleinkinderen en allen die
verbonden waren met het leven van Leni Binnendijk de nabijheid van
onze God en lieve mensen om hen heen.
Annie Vermeij.
DE BLOEMEN

De bloemen van zondag 15 mei zijn vanuit onze wijkgemeente
GoedeBron met een hartelijke groet en felicitaties bezorgd bij:
- Dhr. en mw. Kastelein-v.d. Boogaard, Groenestein ( 45 jaar getrouwd)
- Dhr. en mw. Haverkamp-Buijs, Javastraat (40 jaar getrouwd)
- Dhr. Brokerhof , Groenoord ( jarig)
- Mw. Harskamp-Haak, Valeriusplein (jarig)
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Dank
Vorige week zondag was ik enorm verrast toen ik de bloemen vanuit
de kerk mocht ontvangen vanwege mijn 95e verjaardag.
Het is een prachtig boeket en hiervoor ben ik U allen erg dankbaar.
Met een hartelijke groet,
Mw. Burken ( Driehoorne)
VANUIT DE KERKENRAAD
Stapje terug Paul van Dijk.
In goed overleg met onze voorganger ds. Paul van Dijk is afgesproken
dat hij zich m.i.v. heden ziekmeldt om allereerst goed tot rust te
komen na een inspannende en enerverende periode. In Pauls eigen
woorden weergegeven:
Ik heb gemerkt dat de afgelopen periode een behoorlijke wissel op mij
heeft getrokken. Ik kreeg corona en ik was er nauwelijks van genezen
toen mijn vader overleed. Maar andere dingen gingen
ondertussen wel door. Dat was toch te veel bij elkaar, heb ik gemerkt.
Daarom heb ik besloten een tijd (hoe lang is nog onduidelijk) met het
werk te stoppen. Ik vind het moeilijk om het te doen, want ik houd van
dit werk.
Paul van Dijk
We stellen alles in het werk om, waar nodig, tijdelijk vervanging te
organiseren. Als u contact met een predikant wenst dan kunt u zich
wenden tot onze scriba Anet van Genderen (zie contactgegevens op de
laatste pagina.)
We wensen Paul de nodige rust en een goede herstelperiode toe.
Dirk Tack en Wim Debets
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TERUGBLIK

Terugblik dienst met onze gasten uit Hunedoara
Zondag 15 mei was een speciale dienst. In de dienst stonden we stil bij
het 30-jarig contact tussen de gemeente van de Reformatus kerk uit
Hunedoara en stichting Hunedoara uit Alphen aan den Rijn. Ds.
Janós Zsargo en zijn vrouw en een ouderling van de gemeente en zijn
vrouw waren enkele dagen in Alphen aan den Rijn te gast. De dienst
was een afsluiting van hun bezoek. Ds. Janós las de eerste lezing uit
Deuteronomium in het Hongaars terwijl de gemeente de Nederlandse
tekst op de beamer mee kon lezen. Bij de lezing uit het evangelie van
Johannes was dat net andersom. Muzikale medewerking in de dienst
was er door het Alphens Mannenkoor onder leiding van Sanneke
Hendrich en organist André van ’t Wout.
Ook hebben wij in de dienst samen de
gebeden gedaan en mochten we de
zegen in het Hongaars ontvangen. Het
was een dienst waarin veel gebeurde.
Het was mooi te horen hoe de liefde van
God voor ons, in zoveel dingen navolging
kan krijgen, bijvoorbeeld in het al 30 jaar
durende contact met de gemeente van
Hunedoara. Ds. Janós gaf onze
gemeente ook een mooi cadeau. Het
was een vaas van Boheems kristal. Na de
dienst was het goed om elkaar te
ontmoeten onder koffie, thee of iets anders. Dat gold zeker voor ds.
Janós die oude bekenden ontmoette. Maandagochtend zijn onze
gasten met de auto vertrokken. Het is een lange reis van 1842 km
(Google maps) en zij doen er twee dagen over om weer thuis te zijn.
Paul van Dijk
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Terugblik op de Koffiemorgen Goede Herderkerk d.d. 17 mei 2022
Dick heet iedereen welkom en onze gast
vandaag is Kees Visschedijk. Hij is bestuurslid
van de Stichting Herdenking Joodse
Vervolgingsslachtoffers. Annie leest het
gedicht “Struikelstenen” voor van Kees Smits,
stadsdichter van Zwolle. Dan is het woord aan Kees Visschedijk, hij
weet veel te vertellen over de hechte Joodse gemeenschap die er in de
dertiger jaren in Alphen aan den Rijn was. Maar helaas kwam er een
grote stroom vluchtelingen op gang door Hitler met zijn Neurenberger
wetten. Er zou door de Ned. Heidemaatschappij op de Veluwe een
kamp worden gebouwd maar door protest van Koningin Wilhelmina
kwam het kamp in het Drentse Westerbork, op 01-06-1942 door de SS
overgenomen. De Nederlandse Joden waren naïef en gingen mee in de
leugen. Door alle maatregelen kwam er zo een einde aan de Joodse
gemeenschap. In de zaal kwamen weer herinneringen boven bij de
aanwezigen die als kind, in de Tweede Wereldoorlog, voor de
bombardementen gevlucht of meegemaakt en ondergedoken waren.
In de jaren negentig bedacht en introduceerde de Duitse kunstenaar
Gunter Demnig de Stolpersteinen ofwel struikelstenen. Hij wilde iets
goed maken van wat de Duitsers hadden misdaan. Als herdenking
liggen de stenen voor de huizen waar Joden woonden.
In Alphen zijn de eerste twee stenen geplaatst voor het pand aan de
Pr. Hendrikstraat 127 waar Bram en Esther Engelsman woonden.
Voor we er erg in hadden was de tijd om.
Volgende koffieochtend is 21 juni, dan komt Dhr. Wim Krösschell met
het onderwerp “Oude panden aan de Oudshoornseweg”.
Corrie Tempelaar
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ACTIVITEITEN

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!
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 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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Feest van de Geest in het Groene Hart
Ook dit jaar wordt het Feest van de Geest in het Groene Hart
georganiseerd. In 15 kerken waaronder “onze” Goede Herderkerk, de
Oudshoornsekerk, de Lichtkring en de Adventskerk, wordt een
eigentijds kunstwerk getoond
geïnspireerd door het thema “In Vuur en
Vlam””. De kerken zijn open van 13:0017:00 uur op 26 en 29 mei, en op 5 en 6
juni. Na de kerkdienst van zondag 22 mei
worden er folders uitgedeeld . Voor meer
info: www.feestvandegeest.nl/gh
Braderie Goede Bron
Namens Braderie Team Goede Bron willen we alle medewerkers en
bezoekers van harte bedanken voor hun bijdrage en komst naar de
braderie. De hartverwarmende inzet en kracht van alle vrijwilligers die
geholpen hebben aan het slagen van het feest, dat is niet in woorden
te vatten. Onze dank is groot! De opbrengst is prachtig, € 11.230,=
Maar waarde zit niet alleen in het geld, juist de contacten en
ontmoetingen met anderen, de gezellige sfeer, de ontspannen
samenwerking: dat maakt het zo waardevol.
Waar we ook blij van worden is de samenwerking met enkele
Oekraïners, zij hielpen op vrijdag bij de opbouw. Ze hebben met plezier
geholpen met de inrichting van de kleding-stand en wij hebben hen blij
gemaakt met kleding (“Google vertalen” is onmisbaar!).
Graag noem ik de goede doelen van dit jaar: Het eerste deel is een
donatie aan het “Hospicehuis Alphen aan den Rijn”, het tweede deel is
een mooie bijdrage in de vorm van meubels, kleding en keukenspullen
aan Oekraïense gezinnen die in Alphen verblijven en het derde deel is
een financiële bijdrage aan het vervoer van twee moeders met kind; zij
zijn opgehaald bij de Pools/ Oekraïense grens door een bekende van
het Braderie Team. We gaan ervan uit dat we volgend jaar kunnen
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inzamelen en we zullen tot die tijd ook doorgaan met de internet
verkoop. Mocht u grote spullen hebben die we kunnen verkopen, dan
kunt u mailen naar: braderiegoedebron@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Jacquelien Christiaanse
Tentoontelling “Van God los”
Beste gemeenteleden, op zondag 29 mei gaan wij naar de
tentoonstelling “Van God los....” in het Catharijneconvent te Utrecht.
Iedereen die zich daarbij wil aansluiten is welkom. Wij vertrekken om
13.09 uur vanaf station Alphen. De kosten zijn voor jezelf. Met een
museumjaarkaart is het gratis. Het lijkt ons leuk om met een aantal
gemeenteleden en of belangstellenden deze tentoonstelling te
bezoeken en er daarna met elkaar over te spreken.
Hierbij een oproep om met ons mee te gaan, Het lijkt ons leuk.
Berry en Martin Wijnans
Weekuitdaging 20: De Groene kerk: Let op de kleintjes!
En daarmee bedoelen we niet de
bonusfolder uitpluizen voor de beste
koopjes. Nee, we gaan op zoek naar
microplastics in producten die je dagelijks
gebruikt, zoals tandpasta, douchegel en
vershoudbakjes. Waarom?
Bij de term ‘schadelijk plastic’ zie je vast zwerfafval voor je, of de
plasticsoep in de oceaan. Weinig mensen halen zich microplastics voor
de geest. Logisch, want je ziet ze ook niet (of nauwelijks). Microplastics
zijn superkleine deeltjes die zich hebben losgemaakt van het grotere
plastic. Denk maar aan pluisjes van je nylon trui, glitters of de
korreltjes in je scrub. Doordat microplastics met het blote oog
nauwelijks te zien zijn, hebben we niet door dat we ze opeten. Ook
spoelen we ze nietsvermoedend via ons afvoerputje via het
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riool de zee in, waar de vissen ze inslikken en de weekdieren ze
opnemen. En vergeet de planten niet: die kunnen microplastics via de
wortels opzuigen. Microplastics helemaal uit je leven bannen, is vrijwel
onmogelijk. Wat je wel kan doen, is stoppen met het gebruiken van
producten waar microplastics in zitten.
Stap 1: Herken producten in huis die ‘verdacht zijn’. Microplastics
houden zich vaak schuil in de volgende producten: Cosmetica zoals
(vloeibare) make-up, oogschaduw, lippenstift.
Verzorgingsproducten zoals douchegel, deodorant, gezichtscrème,
handzeep, shampoo, tandpasta en zonnebrand.
Schoonmaakproducten zoals toiletreiniger, schuurmiddel, allesreiniger,
afwasmiddel, vaatwastabletten; wasmiddelen waaronder waspoeder,
vloeibaar wasmiddel en capsules; tuinproducten zoals kunstmest; verf
en lak.
Stap 2 Download de app &#39;Beat the Microbead’ en check het
etiket van je verdachte product. Deze app van de Plastic Soup
Foundation helpt je om te zien of een product microplastics bevat. Dat
doet hij door het etiket te scannen op diverse verdachte ingrediënten.
Er zitten zeker weten microplastics in als dit achterop
staat: Polyethyleen (PE); Polypropyleen (PP); Polyethyleen
terephthalaat (PET); Polymethyl methacrylaat (PMMA); Nylon (PA).
Stap 3: Actie! Sta je op het punt nieuwe verdachte producten te
kopen? Check het etiket met ‘Beat the Microbead’ en als die alarm
slaat, dan laat je het staan. Succes!
Nieske de Meij, Bart Vaane en Ineke Tack
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.
Thea de Jong
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Nogmaals een oproep
Wie wil er af en toe invallen als chauffeur om op
zondagmorgen gemeenteleden naar de kerkdienst
in de Goede Herderkerk of De Bron te rijden?
Graag opgeven bij:
Annie van Dam, tel. 0172-445925

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

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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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.
AGENDA*

DAG
zo.
di.
di.

DATUM
22 mei
24 mei
24 mei

woe

25 mei

vr

26 mei
t/m 6
juni
27 mei

zo.

29 mei

di.

21 juni

ACTIVITEIT
Reconnect ( 12-18r)
Vervroegd indienen kopij
Openingsavond Feest van
de Geest
Vervroegd verschijnen
Zondagsbrief
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 Bron
Zondagsbrief
Oudshoornse
Kerk

AANVANG
19:30 uur
17:00 uur
20:00 uur

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 (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811
Wim Debets (vz) wimdebets@gmail.com 06-31243338
Anet van Genderen scriba@goedebron.nl 0172-431035
Website 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 dinsdag a.s. 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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