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Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 
10:00 uur: De Goede Herderkerk  
Voorganger: drs. Hannah Postma-Looije 
Ambtsdragers: Ina Hogenes, Gerda Siereveld  

                            Muziek: Peter Siereveld 
                            Collectes: 1e Tuinonderhoud; 2e huur Driehoorne 

 

Zondag 29 mei: De Goede Herderkerk 10:00 uur 

Voorganger Ds. Piet Baane 

Ambtsdragers Johan Verduijn, Ina Rietberg en Vicky van Dok  

Muzikale 
medewerking 

Organist: Mees Biesma 
Cantorij van de Bron o.l.v. Riet de Vlieger 

Collectes 
 

1e Jong Protestant 
2e Kindernevendienst  

10:00 uur: De GHK  (gemeentezaal) Dienst voor doven: dhr. W. Smit 

Zondag 5 juni 2022: Pinksteren  
10:00 uur: De Goede Herderkerk: ds. Piet Wilschut 

10.00 uur: Driehoorne: mevr. Annie Vermeij  

Zondag 5 juni 2022: 
Zomerdienst aan het meer: 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) 

Festivalterrein Zomerspektakel aan de Zegerplas 
Meer info op de website van het zomerspektakel 

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

Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl 

https://www.zomerspektakelaanhetmeer.nl/zomerdienstaanhetmeer/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15813710-202205081000
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

 
 
 
Bij de viering van Hemelvaart donderdag 26 mei 10.00 uur 
Het lege graf en de hemelvaart van Jezus zeggen allebei iets over de 
opstanding. Hij die gestorven is, leeft en is bij God opgenomen. "Hij 
gaat ons voor, is ons vooruit" (lied 281). Tegelijkertijd is Hij ons 

zegenend nabij. 
Ook in de Goede Herderkerk gaat op 
Hemelvaartsdag het "Feest van de Geest" 
beginnen. De kaarsen die gemaakt zijn door 
mensen van Ipse de Bruggen worden 
aangestoken en Maria van 't Hullenaar vertelt 
over haar werk dat ze speciaal voor deze kerk 
geschilderd heeft en dat daar is opgehangen.  
We vieren dubbel feest!  Welkom! 
Hartelijke groet, Hannah Postma-Looije 

 
Zondag 29 mei “ONZE LEVENS RAKEN AAN ELKAAR”… 
Deze zondagen rond Pinksteren lezen wij uit het boekje Ruth.   
Gods trouw wordt in dit verhaal verbeeld door deze allochtone vrouw 
die haar lot aan dat van haar schoonmoeder verbindt. Beiden op weg 
naar Bethlehem (broodhuis) aan het begin van de gerstoogst. God laat 
iets ontkiemen en vrucht dragen.  
Wie weet kan deze vreemde vrouw ons, die zo vaak opgesloten zitten 
in de cirkel van ons eigen denken, tot grensoverschrijdingen 
uitnodigen. 
Lezingen Ruth 1 en Joh. 14, 15-18. De jubilerende Cantorij van de Bron 
o.l.v. Riet de Vlieger verleent medewerking. Ds. Piet Baane 
 



Nr. 193                         Zondagsbrief 29 mei 2022 
 

3 
 

Pinksterviering op zondag 5 juni: 10.00 viering De Goede Herderkerk 
Omdat ds. Paul van Dijk een stap terug moet doen vervang ik hem op 
deze zondag. Hierbij wens ik Paul een goed herstel en een uitgerust 
nieuw begin toe.  
Ds. Piet Wilschut 
 
Zondag 5 juni: 10.00 uur viering Driehoorne 
Op zondag 5 juni 2022, Pinksteren, is er om 10.00 uur weer een dienst 
in Driehoorne in de grote zaal. De voorganger is mevrouw Annie 
Vermey uit Boskoop, u wel bekend. 
Ook deze keer zijn het verschillende leden van de muziekvereniging 
Arti die de begeleiding zullen geven aan het zingen met elkaar. 
U bent van harte welkom, ook als u niet in Driehoorne woont. 
Het Pastoraal Team Driehoorne 
 

TERUGBLIK 
Een spontane terugblik op de jeugddienst van afgelopen zondag: mijn 
“angst” dat veel ouderen weg zouden blijven bij deze aangekondigde 
jeugddienst bleek ongegrond: de kerkzaal was goed gevuld, de band 
gaf vóór de dienst de toon al aan en voorgangers Ruth Schreuders en 
Paul van de Loo stonden in de startblokken om er een mooie dienst 
van te maken. En dat lukte allemaal goed. Het werd een mooie dienst 
vol hoop, met veel afwisseling en veel 
interactie. De jongeren lieten knap van 
zich horen en op de themavraag: 
“Waar put je hoop uit?” zou ik willen 
antwoorden: “Uit zo’n dienst met zo 
veel enthousiaste inbreng!”  Hulde aan 
alle betrokkenen!    
Wim Debets  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

In memoriam Jan Ram  
Op maandag 16 mei overleed Jan Ram op de leeftijd van 96 jaar. 
Voordat hij werd opgenomen in  verpleeghuis Oudshoorn woonde hij 
vanaf 1997 in Driehoorne aan de Sterrenlaan. Zo kon Jan elke dag, 
zeven jaar lang, zijn lieve vrouw Gerda bezoeken in verpleeghuis 
Oudshoorn. Tot groot verdriet overleed zij in 2008, na een huwelijk van 
55 jaar. Samen met zijn vrouw mochten ze twee dochters en een zoon 
zien opgroeien. Trots was hij op zijn kleinkinderen en vele achter-
kleinkinderen.  
Jan was een verwoed liefhebber van zijn moestuin. En trots liet hij zien 
hoe hij zijn grote vrieskast ieder jaar weer wist te vullen met zijn eigen 
gekweekte groentes. Toen zijn gezondheid brozer werd stopte hij op 
zijn 93e jaar met deze hobby. 
Jan was ook een gelovig mens. En jaren “koster” van de kerkzaal in 
Driehoorne. De trouwtekst uit Psalm 33 vers 13 “Het oog van de Heer 
rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw”, liep als een rode 
draad door zijn leven heen. Deze tekst stond centraal in de 
afscheidsdienst van Jan op dinsdag 24 mei jl.  
Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die 
verbonden waren met het leven van Jan Ram de nabijheid van onze 
God en lieve mensen om hen heen. 
Annie Vermeij 
 
Examenspanning:  Voor veel leerlingen is het een spannende tijd…..  
de examens zijn achter de rug en nu is het wachten op de uitslag.  We 
denken aan de leerlingen en hopen mét hen op gunstige resultaten.  
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DE BLOEMEN 
De bloemen van zondag 22 mei zijn vanuit onze 
wijkgemeente GoedeBron met een hartelijke groet en 
felicitaties in verband met hun verjaardag bezorgd bij: 
Mevr.  Verduijn, Hooftstraat 
Mevr. v. Veelen, Uranusstraat  

         Dhr. v. Hemmen, Paddestoelweg. 
Mevr. Haze, Nocturne pad, ontving bloemen ter bemoediging en   
Mevr. Kakebeke, Venezuelastraat als dank voor haar inzet voor de 
braderie.  
 
Hartelijk dank 
Namens mijn echtgenoot wil ik u hartelijk dankzeggen voor de 
prachtige bos bloemen die op zondag 15 mei thuis werd bezorgd. 
Heel attent. We zijn er blij mee. 
Met vriendelijke groet, Anne Brokerhof 
  
Werkgroep Pastoraat 
Ontvangen via Jopie Verhorst een bedrag van € 10,00 voor de bloemen 
en € 10,00 voor het verjaardagsfonds. Alle gevers hartelijk dank. 
Ina Hogenes. 
 
                ACTIVITEITEN 

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  
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geïnspireerd door het thema “In Vuur en Vlam”.  
Voor de Goede Herderkerk heeft de Alphense kunstenares Maria van ’t 
Hullenaar werken gemaakt. Zij vertelt hierover tijdens de kerkdienst op 
Hemelvaartsdag.  
De kerken zijn open van 13:00-17:00 uur op 26 en 29 mei, en op 5 en 6 
juni.  
Voor meer info:  www.feestvandegeest.nl/gh 
 
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren: ‘Als 
tongen zwijgen’ 
Dit jaar zullen er tussen Hemelvaart en 
Pinksteren weer momenten van gebed zijn 
in verschillende kerken in Alphen aan den 
Rijn.  
Het thema is ‘Als tongen zwijgen’. Dit 
willen we tot uitdrukking brengen: 

- in de gekozen Bijbelteksten die over het zwijgen gaan en haar 
verschillende betekenissen; 

- door de gezongen liederen niet door orgel maar door andere 
instrumenten te laten begeleiden; 

- met een stiltemoment na de lezing.  
De vieringen vinden plaats op: 
Vrijdag 27 mei 19.00 uur R.K. Parochie Heilige Thomas (Paradijslaan 6), 
pastoor Ruud Visser 
Maandag 30 mei 19.00 uur in de Lichtkring, pastor Wilna Wierenga 
Dinsdag 31 mei 19.00 uur in de Lichtkring, Avondgebedsgroep 
Lichtkring 
Woensdag 1 juni 19.00 uur in de Maranathakerk, ds. Joep van den Berg 
Donderdag 2 juni 19.00 uur in de Lichtkring, ds. Anne-Marie van 
Briemen 

http://www.feestvandegeest.nl/gh
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Pastor Wilna Wierenga 
 
 
Uitnodiging voor jou als jong volwassene (18-25 jaar) 
Wordt het ‘Eten is weten’, ‘Dosis Deos’ of nog een andere naam voor 
de nieuwe jongvolwassenen groep? 
En gaan we eten (koken), spellen doen, filosoferen, muziek maken of 
actief aan de slag? Of wisselen we dit juist af? 
En welk thema komt daarbij aan bod? 

• Visie op een volmaakte wereld 

• Christen zijn in deze maatschappij 

• Hoe kan je tegenwoordig nog alles eerlijk verdelen? 

• Klimaatverandering 

• Duurzaamheid 

• of … 
En hoe word jij uitgedaagd om hier ook de rest van de week mee aan 
de slag te gaan? 
Je leest het, er zijn al een hoop ideeën en mogelijke plannen gemaakt.  
Wil jij ook meedenken? Of wil je eerst even de ‘kat uit de boom komen 
kijken’ onder het genot van een hapje en drankje? Schuif dan aan op 
zondag 29 mei 2022 van 16:00 tot 17:30 uur bij Knøss 
(Rijnkade 12, Alphen a/d Rijn). 
Wees welkom en voel je vrij om een vriend(in) mee te nemen! 
Toegang, hapje en drankje zijn voor rekening van Goede Bron, de PKN 
Wijkgemeente van waaruit we dit organiseren. 
Kun je niet, maar heb je wel ideeën, vragen, gedachten of andere 
opmerkingen? Deel ze met mij!  
Met vriendelijke groet, 
Paul van der Loo (jongerenwerker PKN Wijkgemeente Goede Bron) 
paulvanderloo@goedebron.nl  ; tel 06-33669631 
 

mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
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Groene Kerk: Weekuitdaging week 21: Verwen je fiets 

 
Deze week gaan we onze fiets verwennen, 
zodat hij ook ons verwent. Want op een 
rammelbak met slappe banden fiets je toch niet 
lekker? En ben je snel geneigd om toch maar 
even de auto te pakken. Terwijl als jouw fiets er 

bling bling bij staat, hij veel uitnodigender is en jou als het ware 
verleidt om een blokje om te gaan. 
 
Waarom? Op lopen na, is er geen manier van reizen zo 
milieuvriendelijk als de fiets. De gemiddelde CO2-uitstoot van één 
kilometer rijden met een auto is 0,22 kg. Door vaker de fiets te pakken 
kun je dus heel wat CO2 besparen en jouw impact op het klimaat 
verkleinen. Fietsen is ook gezond. Het ontspant. Míts je je niet te veel 
zorgen hoeft te maken over je materiaal. En daar gaat het deze week 
dus ook over. Om je fiets optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om 
hem goed te onderhouden. Dit kun je laten doen, maar veel 
onderhoud kun je ook eenvoudig zelf thuis doen.  
Kleine stap.  Wat kan jij deze week doen aan jouw fiets om hem te 
verwennen? Zie het 10-stappenplan bij de tips voor de perfecte check 
op www.52wekenduurzaam.nl (week 21). Wacht niet tot het te laat is. 
Door je fiets goed te onderhouden hoef je deze niet snel af te danken.   
Grotere stap. Pak je nu nog regelmatig de auto voor kleine ritjes naar 
de winkel, je werk of vrienden? Wat kun jij doen om die ritjes voortaan 
gewoon met de fiets te doen? Kun je huidige fiets pimpen met 
fietstassen? Leen een vouwfiets om met de trein te gaan. Of investeer 
in een nieuwe fiets die de job wel doet. 
Bart Vaane, Nieske de Meij, Ineke Tack 
 

https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week-21-2022-verwen-je-fiets/
http://www.52wekenduurzaam.nl/
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VANUIT DE KERKENRAAD: 

Ziekmelding ds. Paul van Dijk: zoals vorige week reeds gemeld moet  
Paul van Dijk noodgedwongen voor nog onbepaalde tijd rust nemen. 
We zijn volop bezig om de diverse taken te verdelen maar we weten 
ook dat er zaken zullen blijven liggen. Als er contact met een predikant 
gewenst is dan kunt u dit doorgeven aan scriba Anet van Genderen (zie 
de gegevens op de laatste pagina). We wensen Paul alle nodige rust 
toe met uitzicht op een voorspoedig herstel en zijn in gedachten en 
gebeden bij hem en partner Hetty. 
Nieuwe kerkelijk werker voor pastoraat: Zoals in de Zondagsbrief van 
8 mei aangegeven zal een kerkelijk werker worden aangetrokken met 
een aanstelling van 50% voor de duur van vijf jaar. Er is een 
profielschets opgesteld en er wordt een sollicitatiecommissie 
samengesteld. De advertentietekst wordt gereed gemaakt en 
vervolgens op de PKN-site geplaatst.  
Nieuwe predikant: Voor de nieuw te beroepen predikant zijn meer 
“officiële” stappen nodig. Er wordt de komende weken een 
profielschets voor een nieuw te beroepen predikant opgesteld. Deze 
profielschets wordt, samen met het beleidsplan, voorgelegd aan de 
gemeente tijdens een tweetal gemeenteberaden eind juni/ begin juli, 
om aan iedereen de gelegenheid te geven hierop te reageren. Deze 
gemeenteberaden worden gehouden op 22 juni om 19:30 uur in De 
Bron en op 4 juli om 15:00 uur in de Goede Herderkerk. Wilt u deze 
data alvast noteren? Nadere informatie volgt nog. Beleidsplan en 
profielschets zullen van te voren worden gepubliceerd.  
Jubileum Cantorij van De Bron : Komende zondag verleent de 40 jarige 
Cantorij van De Bron cantorij haar medewerking in de kerkdienst. Een 
heuglijk feit waar  in dankbaarheid  aandacht aan wordt besteed.  
Dirk Tack en Wim Debets 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Solidariteitskas 
In de komende weken zullen de enveloppen voor de actie 
Solidariteitskas verspreid worden. Dit is één van de verplichte 
afdrachtscollecten die we als kerkelijke gemeente aan de PKN in 
Utrecht moeten betalen. Het is eigenlijk vergelijkbaar met dat als u lid 
bent bij een lokale sportclub, deze sportclub een deel van het 
lidmaatschapsgeld aan de landelijke sportbond moet afdragen. 
Alle bij de PKN aangesloten kerkelijke gemeenten dragen bij aan de 
Solidariteitskas, afhankelijk van het aantal ingeschreven leden.  
Het geld van de Solidariteitskas wordt gebruikt voor specifiek 
pastoraat zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat, voor 
gemeentevernieuwing, samenwerkingsprojecten tussen kerkelijke  
gemeenten en voor advies aan kerkelijke gemeenten. Ook worden 
vanuit de Solidariteitskas kerkelijke gemeenten bijgestaan  die om 
welke reden dan ook krap bij kas zitten of helpt de PKN met 
financiering van bijzondere projecten in noodlijdende kerkelijke 
gemeenten. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.  
College van Kerkrentmeesters 
(rekening CvK Prot.Gem. Alphen a/d Rijn-O/R inzake Solidariteitskas:   
NL 31 INGB 00065 19608 )  
 

Collectes    
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. 
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Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om 
collectegeld via onze nieuwe Kerkapp te geven. 

 
AGENDA 

* Als u in deze agenda een bericht geplaatst wilt hebben stuur dan een  
“agendabericht” naar : zondagsbriefgoedebron@gmail.com 

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.  
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

 26 mei, 
29 mei  
5 en 6 
juni 

Feest van de Geest  
Hemelvaart t/m 
Pinksteren 

De Goede 
Herderkerk 
e.a. kerken  

13.00 – 
17.00 uur 

vr 27 mei Koffie met naald en draad De Bron, 
Rotonde 

9.30-11.15 

zo. 29 mei Bezoek aan 
tentoonstelling “Van God 
los.” 

Catharijne 
Convent 

Trein 13.09 
uur station 

zo. 29 mei Bijeenkomst 
jongvolwassenen 

Knøss, 
Rijnkade 12 

16.00 – 
17.30 uur 

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

De Goede 
Herderkerk 

10:00-12:00 

woe. 22 juni Gemeenteberaad De Bron 19:30 uur 

ma.  4 juli Gemeenteberaad  De Goede 
Herderkerk 

15:00 uur 

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 (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 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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