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Zondag 12 juni 2022
De Bron
10.00 uur H.A.

Voorganger

Ds. Els Klok (van de Lichtkring)

Lector

Adriaan Ladage

Ambtsdragers

Foekje van Gameren
Marlou Gebel
Vicky van Dok
Bert Voorbij
Jaap van der Sar

Muzikale
medewerking
Collectes

1e Diaconie: Buurten en Zo
2e GB: Onderhoud orgels

Volgende week zondag 19 juni 2022 in De Bron om 10.00 uur
voorganger: pastor Wilna Wierenga

Om de kerkdienst online te volgen ga naar
www.goedebron.nl > vieringen vanuit De Bron
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 12 juni om 10.00 uur in De Bron met Heilig Avondmaal
Bij de bron.
Als je honger of dorst hebt, dan ga je opeens heel anders denken en
doen. Alle andere dingen verdwijnen naar de achtergrond. Misschien
herkent u die ervaring wel van tijdens het sporten: je hebt van te voren
te weinig gegeten of gedronken en plotseling kun je bijna niet meer.
Je wilt nog maar één ding: eten of drinken! In het verhaal van deze
ochtend gaat het ook over dorst, maar dorst en water lijken hier naar
andere dingen te verwijzen. Ze staan symbool voor een verlangen en
een vervulling daarvan die veel dieper gaan dan water. In hun
verlangen naar vervulling ontmoeten Jezus en de Samaritaanse vrouw
elkaar. Het Heilig Avondmaal dat we deze zondag vieren mogen we
zien als een maaltijd die alle verschillen overbrugt omdat we elkaar
ontmoeten in ons gezamenlijk verlangen naar God en de Geest die
leven geeft.
Ds. Els Klok
OMZIEN NAAR ELKAAR
Dank: Ik wil iedereen heel veel dank zeggen voor de kaarten en het
medeleven voor mij en de familie bij het overlijden van mijn vrouw.
Het is fijn om te weten dat aan ons is gedacht en voor ons is gebeden,
het geeft troost. Heel veel dank. Ook wil ik graag bedanken voor de
bos prachtige bloemen voor mijn verjaardag. Hartelijk dank.
Leen Zemel
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Het volledige bericht kunt u lezen in de zondagsbrief op papier of die u
per mail toegestuurd krijgt.
Contact met ds. Paul van Dijk: Via het wekelijkse contact laat Paul ons
weten dat het, naar omstandigheden, goed gaat en dat hij ontzettend
blij is met de vele positieve, ondersteunende reacties vanuit onze
Goede Bron gemeente. Het noodgedwongen tot- rust-zien-te-komen is
een nog onbekend traject waarin de eerste stappen zijn gezet. Een
hartelijke groet van Paul aan ons allen.
Trotse blijdschap: Een prachtig bericht van Annemiek en Luuk van
Eeuwen: als kersverse grootouders meldden zij de geboorte op 16 mei
jl. van hun kleindochter Lea. De jonge ouders Bastiaan en Marit,
pasgeboren dochter Lea én grootouders Luuk en Annemiek maken het
goed en zijn allen ontzettend blij en dankbaar met dit wonder van
nieuw leven.
Wim Debets

DE BLOEMEN
De bloemen van zondag 5 juni gingen vanuit onze
wijkgemeente Goede Bron met een hartelijke groet
en felicitatie naar:
Mevr. ten Wolde, Uranusstraat
96 jaar
Mevr. Geuze, Uranusstraat
89 jaar
Mevr. van Leeuwen, Preludeweg
80 jaar
Dhr. en mevr. Snatersen- van Diggelen, Groenestein 45 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Hoogstraten- Overweter, Grashof
50 jaar getrouwd
En een boeket ter bemoediging naar:
Dhr. Binnendijk, Poolsterstraat
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Inzameling voedselbank 19 juni
Zondag 19 juni is er weer de inzameling voor de Voedselbank in de
Bron. 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
Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van versproducten, zoals
groenten, fruit, kaas, vlees, brood.
Hier is de link naar een betaalverzoek om het makkelijker te maken,
klik op deze link: Voedselbankdonatie
Meebouwen aan het nieuwe pand? klik op Meebouwen-nieuw-pand
Nieske de Meij
ACTIVITEITEN
Terugblik: “Van God los?” in het Museum Catharijneconvent
Met negen personen hebben we
zondagmiddag 29 mei een bezoek gebracht
aan de tentoonstelling ‘Van God los?’ in het
Catharijneconvent in Utrecht. Een wereld van
herkenning van begin jaren ‘60. Sommigen uit
onze groep konden vertellen over hun
reacties daarop en hun beleving daarvan. Het
beeld dat in de tentoonstelling naar voren
kwam was de totale verandering van wat eerst gewoon was in leven en
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kerk. De veranderingen in de maatschappij kwamen zo ook in de kerk
terecht. De aandacht voor begrijpelijk Nederlandse taal; de
Jeugddiensten en beatmissen werden genoemd en de reacties daarop
van kerkbesturen. Nu terugkijkend zien we dat er heel veel veranderd
is in denken en beleving van het meer vrijgevochten geloven. Wat
gebleven is, is hoe waardevol het is om elkaar te ontmoeten en met
elkaar geloof te delen in gesprekken. Maar ook dat we meer openstaan
voor wat er buiten de kerk gebeurt, en zeker in het helpen van mensen
die in nood zijn. Ook de architectuur kreeg aandacht. Kerken werden
anders gebouwd, meer gericht op samen en liturgie te beleven. Ineens
stonden we oog in oog met De Bron, waarin de gezamenlijkheid tussen
verschillende kerken uitgebeeld werd in de bouw van De Bron, als één
van de eerste gezamenlijke kerken in die tijd. Wij hebben genoten van
deze tentoonstelling waarin we veel terugzagen van zaken die we zelf
hebben meegemaakt en beleefd.
En wij waren nog lang niet van God los......!!!
Martin Wijnans
Terugblik Pinksterdienst Driehoorne
Eerste Pinksterdag was de grote zaal van Driehoorne gevuld met
enthousiaste mensen. Inspirerende musicerende leden van het
ensemble Arti et Religioni zorgden voor prachtige muzikale
begeleiding. En er stond een prachtig
bloemstuk op de tafel, gemaakt door Gonneke
Slagter. Lies van der Linden ontving dit mooie
kunstwerk omdat ze al 20 jaar pastoraal
medewerkster is in Driehoorne.
Wat was het weer een feest om hier aanwezig
te mogen zijn! Allemaal bedankt die een
bijdrage aan deze dienst hebben geleverd!
Annie Vermeij.
5

Nr. 195

Zondagsbrief 12 juni 2022 webversie

Gesprekskring “Rondom het Woord” Dinsdagmiddag 14 juni gaan wij
naar de Rozentuin in Boskoop. Dit is een herinnering. Wij verzamelen
op het kerkplein van De Goede Herderkerk om 14.00 uur, wel even
aanmelden bij Riet of Coby. Tot dinsdagmiddag. Hartelijke groet van
Coby Verbeek

Rozentuin Boskoop

Koffiemorgen Goede Herderkerk op 21 juni
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur.
De heer Wim Krösschel komt ons deze morgen iets vertellen en laten
zien over “Oude panden aan de Oudshoornseweg”.
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel.
0642252985 (e-mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en
voor vervoer is dat Annie van Dam tel. 445925.
Anneke van Egdom
Leesclub over het boek ‘Lichter dan ik’
Het volgende boek wat we met een aantal mensen
van Goede Bron willen lezen en bespreken is het
boek ‘Lichter dan ik’ van Dido Michielsen: een
verhaal over de koloniale geschiedenis in
Indonesië, geschreven vanuit het perspectief van
een jonge Javaanse vrouw. We komen bij elkaar in
een zaaltje van de Bron op donderdag 1 september
van 20.00 - 21.30 uur. Belangstelling? Laat het
weten aan jellejandeschipper@gmail.com.
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U ontvangt dan vooraf wat nadere informatie.
Jelle Jan de Schipper
Groene kerk: weekuitdaging: Mest je kledingkast uit
De zomer breekt aan… Goodbye winterkleren,
hello zomerkleren! Tijd voor het opruimen van je
kledingkast, zodat korte broeken, jurkjes en
shirtjes weer vooraan hangen. Maar we gaan
verder. Wat normaal direct achter in de kast
belandt, gaan we sorteren met een andere blik. Een duurzame blik.
Waarom?
Een duurzame en bewuste kledingkast levert veel op. Meer rust en
ruimte. En als je weet wat je in de kast hebt hangen, koop je geen
onnodige kledingstukken meer. Belangrijk, want de kledingindustrie is
na de olie-industrie de meest vervuilende sector in de wereld. Als we
zo doorgaan is de kledingindustrie in 2050 verantwoordelijk voor 25%
van de wereldwijde CO2-uitstoot!
Kleine stap
Deze week gaan we één categorie kleding helemaal uitpluizen. Je Tshirts of je broeken bijvoorbeeld. Stel je stuk voor stuk de vraag: Word
ik er echt gelukkig van? Alles waarbij het antwoord volmondig ‘Ja’ is,
mag terug de kast in. Vouw het netjes op (à la Marie Kondo). Dat geeft
een opgeruimd gevoel én zorgt dat je kleding langer meegaat.
Kleding waar je niet per se blij van wordt, stop je in vier tassen. Kleding
om weg te geven of te ruilen, kleding waaraan iets stuk is, items waar
je iets nieuws van kunt maken en een tas voor recycling. Die vierde tas
kun je meteen naar een kledingcontainer bij jou in de buurt brengen.
Later dit jaar komen we uitgebreider terug op wat je met de andere
drie tassen kunt doen.
Bart, Nieske en Ineke
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VANUIT DE KERKENRAAD
Terug – en vooruitblik: We mogen in dankbaarheid terugzien op
bijzondere, inspirerende vieringen op Hemelvaartsdag en de
“Wezenzondag” daarna. Vervolgens was er op Pinksterzondag de door
duizenden bezochte Zomerdienst aan de Zegerplas, waarbij het weer
ons buitengewoon goed gezind bleek te zijn én de viering in de GHK
met inspirerende woorden en beelden passend bij dit Feest van de
Geest. De schilderijen van Maria van ’t Hullenaar sieren nog steeds de
wand van de Goede Herderkerk.
Welkom in De Bron: Vanaf deze week kerken we gedurende de maand
juni in De Bron: van harte welkom!!!
Cantorijen: Wegens gezondheidsproblemen heeft Peter Siereveld zijn
werkzaamheden als dirigent van de GHK-cantorij moeten stoppen. De
muzikale bijdrage van de GHK-cantorij o.l.v. Peter tijdens de
Ionaviering op 15 mei jl. was de laatste keer dat de cantorij in deze
samenstelling naar buiten trad. Inmiddels zijn er nieuwe plannen in
de maak om na de zomerperiode een nieuwe start te maken met een
nieuwe “Goede Bron” cantorij o.l.v. Riet de Vlieger. Tijdens de
kerkdienst op 3 juli zullen we aandacht besteden aan het formele
opheffen van de huidige GHK-cantorij en de cantorij van De Bron en de
weg vrij maken voor de beoogde nieuwe Goede Bron cantorij.
Ds. Paul van Dijk: Terwijl Paul zelf een traject van herstel inzet zal er
voor de komende periode worden gezocht naar vervanging van de
diverse taken. Als u contact met een predikant op prijs stelt dan kunt
u zich wenden tot onze scriba Anet van Genderen ( zie voor de
contactgegevens de laatste pagina van deze Zondagsbrief).
Gemeenteberaden: Zoals al eerder aangegeven wordt er eind juni/
begin juli een tweetal gemeenteberaden georganiseerd, waarop het
beleidsplan en de profielschets voor een nieuw te beroepen predikant
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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. Noteert u deze data alvast in uw agenda?
Na de kerkenraadsvergadering van woensdag 15 juni zullen
beleidsplan en profielschets worden gepubliceerd.
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*

DAG
vr.

DATUM
10 juni

ACTIVITEIT
Koffie met naald en draad

di.

14 juni

Gesprekskring uitgaansdag

zo.
di.

19 juni
21 juni

wo.

22 juni

vr.

24 juni

Inzameling voedselbank
Koffieochtend met
dhr. Wim Krösschell :
“Een fotowandeling door
de geschiedenis van de
Oudshoornseweg”
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant
Koffie met naald en draad

ma.

4 juli

Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant

LOCATIE
De Bron
Rotonde
Rozentuin
Boskoop
De Bron
De Goede
Herderkerk

AANVANG
9.30-11.15

De Bron

19.30 uur

De Bron
Rotonde
De Goede
Herderkerk

9.30-11.15

Vertrek
14.00 GHK
10.00 uur
10:00-12:00

15.00 uur

* 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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