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Zondag 5 juni Pinksteren

Voorganger
Ambtsdragers

Muzikale
medewerking
Collectes

Goede Herderkerk
10.00 uur
Ds. Piet Wilschut

Driehoorne 10.00 uur

Wim Debets
Glenn Crisson
Kees Harteveld
Sybren Brons

Ina Rietberg
Lies van der Linden

Mevrouw Annie Vermeij

Leden muziekvereniging
Arti

1e ZWO: Zuid-Afrika
2e klein onderhoud
3e groot onderhoud

Zomerdienst aan het meer: 5 juni 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Festivalterrein Zomerspektakel aan de Zegerplas
Meer info op blz 3 en op de website van het zomerspektakel
Volgende week zondag 12 juni 2022 is de kerkdienst weer in
De Bron: 10.00 uur voorganger ds. Els Klok van de Lichtkring.
We vieren het Heilig Avondmaal.

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 5 juni: 10.00 viering De Goede Herderkerk
Pinksteren, dat vieren we ook in de Goede Herderkerk. Het feest van
de Geest, de verjaardag van de kerk, de zending van Gods boodschap
wereldwijd, geïnspireerd menszijn, persoonlijk en samen geloven,
enz,enz.: dat alles en nog veel meer is Pinksteren.
Pinksteren is ook het feest van de Geest en onze creativiteit. Als uiting
daarvan hangen in de kerk 7 schilderijen van
Maria van ‘t Hullenaar die in de dienst ook iets
zal vertellen. Zij liet zich inspireren door ons
kerkgebouw, dat ontworpen is door architect
Ingwersen. Die is op zijn beurt geïnspireerd door
de beroemde kerk van Ronchamp van architect
le Corbusier in Frankrijk.
We lezen uit Handelingen 2 in elk geval. We
zullen ook mooie Pinksterliederen zingen.
Hierbij denken we eraan dat ´de dag van het
Pinksterfeest´ het joodse sjawoeot is, het
wekenfeest. Op de vijftigste dag na Pesach viert
Israël naast de oogst, dat God die bevrijdt met
Zijn volk verbonden blijft. Tien woorden ontvangt Mozes. Beloften zijn
het. Beloften die zeggen: die kant moet het met ons leven op: daar is
het beloofde land van menselijkheid, vrede en gerechtigheid. God zal
er bij blijven. En wij mogen op die beloften ingaan. We lezen de Tien
woorden als beloften en ook hoe je daarop reageren kan. Ook zullen
beelden van Kerk in actie worden getoond.
Ik hoop een een Geestrijke dienst met u en jullie allemaal.
Ds. Piet Wilschut
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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
Vermeij 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
Zondag 5 juni: 10.30 uur Zomerdienst aan het Meer
Vanaf 10.30 uur (inloop 10.00 uur); De Bijlen - Alphen aan den Rijn
Na drie jaar geduld is de Zomerdienst aan het Meer terug! De
openlucht kerkdienst wordt tijdens het Zomerspektakel georganiseerd
door kerken uit Alphen aan den Rijn en omliggende plaatsen.
De dienst wordt geleid door ds. Sara de Vries (Adventskerk) en ds.
Marco Wittenberg (BapNoord). De muziek wordt geleid door
bandleider Martijn van Westen. Tijdens de dienst spreekt Gor
Khatchikyan. Khatchikyan werd tijdens de coronapandemie als
spoedeisende hulp arts bekend door zijn vlogs in het programma
Frontberichten en door optredens in talkshows.
Dwight Dissels treedt tijdens de Zomerdienst op met zijn krachtige
soulvolle stem. Daarnaast keert De Droominee terug.
Zondag 5 juni 2022 – Pinkstercollecte voor Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al
generaties lang in armoede. Zij geloven niet dat het ooit beter zal
worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het
een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen
families samen in actie en geven hen hoop. De inwoners lezen eerst
samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te
zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt
voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter
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vasthoudt. En hoe je samen een
spaargroep vormt en een bedrijf
opzet. Het programma is
succesvol: door betere
landbouwmethoden verhogen
de boeren hun
voedselopbrengst en is er meer
geld voor investeringen,
onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de
training een moestuin en
verkoopt nu ook schoorstenen.
Die gebruiken mensen als
afvoer van hun oven. Zoon
Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten
planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. Met de
opbrengst van deze collecte met Pinksteren, steunt Kerk in Actie dit
hoopvolle werk in Zuid-Afrika.
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)
OMZIEN NAAR ELKAAR
In Memoriam Johanna van Muiswinkel-Gräper
Op 11 mei overleed Johanna van Muiswinkel-Gräper. Ze werd geboren
in Benthuizen. Ze kende een lang leven van bijna 100 jaar. Misschien
was naar de kerk gaan voor haar net even emotioneel een stapje te
ver. Maar mevrouw van Muiswinkel (want zo kende ik haar) was veel
met het geloof bezig. Er lagen, om het zo te zeggen, voor haarzelf wat
hobbels die ze moeilijk vond om te nemen. Wel was ze aanwezig bij
kerstvieringen en andere bijeenkomsten voor de ouderen van onze
gemeente. Ze bleef tevreden in haar omstandigheden, haar huisje aan
de Klompenmaker. De laatste tijd ging haar gezondheid steeds meer
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achteruit en is zij 11 mei gestorven. Na de afscheidsplechtigheid in aula
van de Algemene begraafplaats is zij in besloten kringen begraven in
Zwammerdam. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid.
Paul van Dijk
DE BLOEMEN
De bloemen van Hemelvaartsdag 26 mei zijn vanuit onze
wijkgemeente Goede Bron bezorgd bij: Mevr. Visser, Pegasusstraat en
mevr. de Graaf-Reitsma, Cauberg i.v.m. hun verjaardagen en bij de
hr. en mevr. Boele-Heemskerk, Stoelmatter, bij gelegenheid van hun
45-jarige huwelijksfeest. Allen van harte gefeliciteerd.
Het laatste boeket ging naar Paul Bentvelzen als erkentelijkheid voor
het vele werk ten behoeve van de braderie.
Op zondag 29 mei zijn de bloemen i.v.m. hun verjaardagen bezorgd bij
mevr. Rietdijk, Baronie, mevr. de Vries, Nocturnepad en de hr. Zemel,
Wederikstraat 104. De hr. en mevr. de Jong-Teunissen-v. Manen,
Honingzwam, kregen een boeket bij gelegenheid van hun 40-jarig
huwelijksfeest. Allen van harte gefeliciteerd.
Hartelijk bedankt
Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen uit
de kerk die Gerda en Piet ons brachten i.v.m. ons
40-jarig huwelijk.
Een jubileum dat we met een goed verzorgd
feest in De Bron vierden.
Evert en Janny de Jong
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Werkgroep Pastoraat
Zie info in de zondagsbrief op papier of die u persoonlijk per mail
ontvangt. Aanmelden hiervoor kan via
zondagsbriefgoedebron@gmail.com
Diaconie bloemenfonds
De diaconie heeft t/m mei voor het bloemenfonds een bedrag van
€ 1.318,95 euro ontvangen. Namens de Diaconie hartelijk dank voor
uw gaven.
Paul van der Meer, penningmeester
Werkgroep ZWO
Collecteopbrengsten
De extra collecte van 13 maart voor de Oekraïne heeft € 1.208,20
opgebracht. Dit is door ZWO aangevuld tot € 2.000. Dit bedrag is
overgemaakt naast het al eerder overgemaakte bedrag van € 2.500.
De opbrengst van de Paasdoosjes was € 450,71.
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Paul van der Meer, wnd. Penningmeester ZWO
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 geïnspireerd door het thema “In
Vuur en Vlam”.
De kerken zijn nog open tijdens beide Pinksterdagen
op 5 en 6 juni van 13:00-17:00 uur. Van harte aanbevolen.
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Voor de Goede Herderkerk heeft de Alphense kunstenares Maria van ’t
Hullenaar onder meer deze werken gemaakt.
Voor meer info ook over andere deelnemende kerken:
www.feestvandegeest.nl/gh
Inschrijving Zeilweekend 2022 gestart
Zeilen met een groep jongeren in Friesland is inmiddels een traditie
geworden.
Het eerste weekend na de zomervakantie vertrekken de jongeren,
stafleden en schippers uit de verschillende PKN-kerken in Alphen, om
een weekend te gaan zeilen in Friesland. Naast het zeilen organiseren
we een leuk weekend waar je met leeftijdsgenoten van allerlei
activiteiten kunt beleven.
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Wanneer en waar?
Het weekend van 26 – 28 augustus 2022 is geboekt om naar
Sandfirden te gaan, waar de zeilboten voor ons klaarliggen. Hiermee
gaan we dagtochten maken, met in elke boot een ervaren schipper.
We verblijven in kampeerboerderij “Ykema”, waar we kunnen eten en
gezamenlijke activiteiten gaan organiseren.
Voor wie is dit weekend bestemd?
Alle jongeren van de Lichtkring, de Maranathakerk en de Goede Bron
in de leeftijd van 13 – 20 jaar.
Zin om mee te gaan als staflid?
Ben je tussen de 20 en 25 jaar en wil je meehelpen met de organisatie
van het weekend? Meld je dan ook aan via de website en geef het aan
in het opmerkingen veld. Schrijf je snel in, want vol is vol!
Kosten:
Aan dit weekend zijn natuurlijk ook kosten verbonden. We proberen
deze zo laag mogelijk te houden. De begroting komt uit op €75,- per
persoon, maar vragen je om een minimale bijdrage van €55,Inschrijving: zie website Goede Bron of de Lichtkring
Rob de Boer
Groene Kerk: Weekuitdaging week 22: Week zonder afval
Van maandag 30 mei t/m zondag 5 juni is de
Week zonder afval. Doe je ook mee?
Deze week gaan wij met eigen bakjes en zakjes
inkopen doen. En eindelijk die shampoobar en
tandenpoetstabletjes aanschaffen. Gewoon om
te proberen of het bevalt.
Of doe mee aan de Zero Waste Tour in Alphen op zaterdag 4 juni.
Zie voor meer informatie onze kerkapp of de website
www.52wekenduurzaam.nl .
Bart Vaane, Nieske de Meij, Ineke Tack
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VANUIT DE KERKENRAAD

Wisseling van kerkgebouwen
De dienst op 5 juni is in de Goede Herderkerk. De diensten op 12, 19
en 26 juni zijn in de Bron.
Voor de periode van 1 juli tot 1 januari heeft de kerkenraad het
volgende rooster vastgesteld:
Periode:
Gebouw:
Juli
Goede Herderkerk
Augustus 7 en 14
Goede Herderkerk
Augustus 21, 28
de Bron
September
de Bron
Oktober
Goede Herderkerk
November
de Bron
December
Goede Herderkerk
Met deze aanpassing in de zomertijd zijn de kerstvieringen dus in de
Goede Herderkerk. De startzondag en de laatste zondag van het
kerkelijk jaar zullen in de Bron plaatsvinden.
Gemeenteberaden
Zoals in de vorige Zondagsbrief al aangegeven worden er eind juni/
begin juli een tweetal gemeenteberaden georganiseerd, waarop het
beleidsplan en de profielschets voor een nieuw te beroepen predikant
aan de gemeente worden voorgelegd 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. Beleidsplan en profielschets zullen van te
voren worden gepubliceerd.
Wim Debets en Dirk Tack
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Opbrengst collectes maart en april 2022
Diaconie: € 768,35 en € 587,25;
ZWO: € 2039,27 en € 1120,26;
CvK: € 1634,74 en € 1392,74 inclusief de af te dragen bedragen voor de
PKN landelijk (€ 304,95).
Al met al weer prachtige collecte opbrengsten over deze maanden.
Natuurlijk past er weer een woord van dank voor de trouwe gulle
gevers.
Solidariteitskas
Zoals u in de vorige Zondagsbrief kon lezen is de actie vanwege de
Solidariteitskas in gang gezet. De brieven met de acceptgiro zijn
verspreid in de wijk. Deze actie bevelen we weer van harte aan.
Alvast bedankt voor uw aandacht en actie.
Paul Kapteyn
Penningmeester CvK Goede Bron.
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.
Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om
collectegeld via onze nieuwe Kerkapp te geven.
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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.

AGENDA*

DAG
do.

DATUM
2 juni

5 en 6
juni
di.

21 juni

wo.

22 juni

ma.

4 juli

ACTIVITEIT
Gebedsmoment
Pinksternoveen
Met ds. Anne-Marie van
Briemen
Feest van de Geest
Hemelvaart t/m
Pinksteren
Koffieochtend met
dhr. Wim Krösschell :
“Een fotowandeling door
de geschiedenis van de
Oudshoornseweg”
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant

LOCATIE
De Lichtkring

AANVANG
19.00 uur

De Goede
Herderkerk
e.a. kerken
De Goede
Herderkerk

13.00 –
17.00 uur

De Bron

19.30 uur

De Goede
Herderkerk

15.00 uur

10:00-12:00

* 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 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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