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Zondag 19 juni 2022
De Bron 10.00 uur
Voorganger

Wilna Wierenga (pastor in De Lichtkring)

Lector

Ingrid Richters

Ambtsdragers

Ingrid Richters
Ina Rietberg
Gerda Siereveld
De Troubadours

Muzikale
medewerking
Collectes

1e CvK:
Jong Protestant
2e Plaatselijk Werk: Kosten communicatie

Volgende week zondag 26 juni 2022
10:00 uur: De Bron, voorganger mw. Annie Vermeij
19:00 uur: Driehoorne, voorganger drs. Hannah Postma-Looije

Om de kerkdienst online te volgen
klik op deze link: Kerkdienst Goede Bron 19 juni
of ga naar:
www.goedebron.nl > vieringen vanuit De Bron

1

Nr. 196

Zondagsbrief 19 juni 2022 webversie

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 19 juni om 10.00 uur in De Bron
Deze zondag is er een bijzondere dienst met extra aandacht voor de
jeugd. Verschillende jongeren werken mee en we lezen o.a. uit Jesaja
65 waarin staat dat God met uitgestoken handen naar ons roept.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door De Troubadours o.l.v. Dirk
Tack.
Wilna Wierenga
OMZIEN NAAR ELKAAR
Eindexamens:
Het waren spannende weken. Eerst examen doen en daarna wachten
op de uitslag! We kregen gelukkig alleen maar goed nieuws. Alle
jongeren uit onze gemeente zijn geslaagd! Wat een toppers! Sijmen,
Emiel, Tess, Naomi, Rob, Niels, Marcel, Matthew, Babette en Daniel
van harte gefeliciteerd!! Inmiddels hebben ze allemaal een roos vanuit
het jeugdwerk Goede Bron gekregen. We wensen jullie veel geluk op
jullie vervolgopleidingen!!
Kirsten Bruijnes
Gemeenteleden:
Ans den Hertog kwam begin deze week thuis na een verblijf van vier
weken in het ziekenhuis. Het revalidatietraject kan in eigen omgeving
goed worden voortgezet.
Ds. Paul van Dijk ontving vorige week ter bemoediging én als felicitatie
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de bloemen uit de kerk. Ter bemoediging omdat hij noodgedwongen
rust moet nemen en als felicitatie omdat het deze week precies 20 jaar
geleden is dat hij aan onze wijkgemeente werd verbonden.
Een hartelijke groet en sterkte-wens vanuit de gemeente aan de
hierboven genoemden en alle-bij-hen-betrokkenen.
Bewerkt bericht. Het volledige bericht kunt u lezen in de zondagsbrief
op papier of die u per mail kunt ontvangen.
Overleden:
-Mevr. Vroege-Goedhart, wonende aan de Zeewinde 35, is op 1 juni jl.
op 80 jarige leeftijd overleden. In onze gebeden denken we aan haar
echtgenoot, dhr. G.A. Vroege en alle naasten die mevrouw Vroege
zullen missen.
-Mevr. Trijntje (Tiny) van der Tang-de Vos, wonende in de Kees
Mustersstraat 21 is op dinsdag 7 juni jl. op 79-jarige leeftijd overleden.
De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 15 juni in De Goede
Herderkerk en aansluitend vond de begrafenis plaats op de
Oosterbegraafplaats . In gedachten en gebeden zijn we bij echtgenoot
Wim van der Tang, kinderen en kleinkinderen.

In Memoriam
Op donderdag 9 juni jl. overleed Johanna Wilhelmina HesselingDeurloo, An zoals ze wordt genoemd, op de leeftijd van 86 jaar.
Haar gezondheid werd de laatste periode brozer en ze is toch nog
plotseling in alle rust overleden. Ze woonde aan de Stellingmolen hier
in Alphen a.d. Rijn. Elf jaar geleden overleed haar man Gert, waarmee
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ze 52 jaar getrouwd is geweest. Samen kregen ze twee zonen Saco en
Peet. Ze was een fantastische oma voor haar vier kleinkinderen en haar
dierbare zus. An was creatief. Ze heeft tientallen, of misschien wel
honderden kaarten gemaakt. Stuk voor stuk waren het kunstwerkjes.
En op het tafeltje naast haar stoel lag haar laatst te maken kaart.
Ze was ook heel bedreven met naald en draad en heeft o.a. heel veel
bruidsjurken mogen maken. An hield ook van zingen en heeft jaren
met haar man in een koor gezongen. An was een gelovige vrouw.
Bovenaan de rouwkaart staan de woorden: “Mijn genade is u genoeg”
(2 Korinthe 12 vers 9). Deze tekst liep als een rode draad door haar
leven en we hebben er in haar afscheidsdienst, welke 16 juni jl.
plaatsvond, bij stilgestaan. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen
en allen die verbonden waren met het leven van An Hesseling de
nabijheid van onze God en lieve mensen om hen heen.
Annie Vermeij.
DE BLOEMEN
De bloemen van zondag 12 juni gingen vanuit onze wijkgemeente
Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar de volgende
jarigen:
- Dhr. Stigter, Uranusstraat
- Mevr. van Dam, Geerestein
- Mevr. Lammers- Deelstra, Bospad-Oudshoorn
en ter bemoediging + felicitatie naar
- Ds. Paul v. Dijk, Sandenburg
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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
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
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Wandelen in Leiden op 19 juni:
Zondag a.s. (19 juni ) staat de Pilgrim Fathers wandeling gepland.
In Leiden wandelen we langs plekken die voor deze groep gevluchte
Engelse protestanten belangrijk waren. Zo gaan we in het voetspoor
van deze vroege founders van Noord Amerika. We verzamelen om
14:00 uur bij Leiden Centraal Station aan de kant van het centrum. De
wandeling duurt naar schatting anderhalf tot twee uur. Aanmelden
kan bij mij: c.l.harteveld@casema.nl of telefonisch 0172-413180.
Met vriendelijke groet,
Kees Harteveld Broekhorst 29
Groene kerk: weekuitdaging: Pluk je wild!
Deze week gaan we jagen en verzamelen! En
overbodig te zeggen wellicht, maar jagen in
deze tijd doen we natuurlijk gewoon op plantjes.
Maar wat je zoal kunt plukken en eten? We
zijn de kennis een beetje kwijt geraakt. Zonde. Want eten uit de natuur
is niet alleen gratis, het is ook nog eens supergezond. En terwijl je je fit
beweegt om je kostje bij elkaar te scharrelen, kom je tegelijk heerlijk
tot rust. In de natuur. Je leeft! Wildplukken is gemakkelijker dan je
denkt. Er is echt haast overal wel wat te vinden. Verslavend leuk!
Kleine stap: Pluk de ingrediënten voor tenminste één gerecht uit de
natuur. Let op: Plukken wordt gedoogd, maar is eigenlijk verboden.
Vraag dus zo nodig toestemming en pluk niet teveel. En zorg dat je
zeker weet wat je plukt. Dus download een plantenherkenningsapp of
nog beter: ga op stap met een kenner.
PS vind je deze stap te lastig, begin dan met bramen plukken later in
het jaar. Succes!
Bart, Nieske en Ineke
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Vrijwilligersbijeenkomst 27 augustus:
Op zaterdag 27 augustus wordt er, als start van het nieuwe seizoen,
een bijeenkomst georganiseerd mét barbecue voor zowel alle
vrijwilligers van de Parochiekern-De Bron als van onze PKN
wijkgemeente Goede Bron. Aanvang 17:00 uur en de eindtijd is rond
21:30 uur. Nadere informatie volgt nog maar noteer deze datum
alvast in uw agenda!!

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.
U ontvangt dan vooraf wat nadere informatie.
Jelle Jan de Schipper
TERUGBLIK:
Afscheid van cantor Peter Siereveld en opheffing Cantorij GHK
Vrijdag 10 juni jl. was het dan zover. De cantorij zou afscheid nemen
van onze cantor, Peter Siereveld. Nico Kruijswijk haalde Peter en Gerda
op van huis. In de kerkzaal van De Goede Herderkerk was een gezellige
plek in orde gemaakt door Jan en Wilma Gerver voor Peter, Gerda,
Michelle en Robert en de cantorijleden. Helaas kon de cantorij niet
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compleet zijn vanwege al eerder gemaakte (vakantie)afspraken van
enkele leden.
Het werd een afwisselende avond met verschillende korte toespraken.
Beide voorzitters van de Kerkenraad, Dirk Tack en Wim Debets, waren
een deel van de avond aanwezig. Ook Wim Debets richtte nog even
het woord tot Peter. Alle aanwezigen voelden zich geraakt door de
ontstane situatie. Afscheid nemen van de cantorij, die meer dan 30
jaar medewerking aan de zondagse vieringen in de Weteringwijk en
Goede Herderkerk heeft verleend, is geen kleinigheid.
Peter werd in het zonnetje gezet met een
mooie toespraak door Rinze. Ook werd hij
door de cantorij toegezongen en bedankt met
een fraai boeket, een recente foto van de
cantorij in een lijst en twee podiumbonnen
namens alle cantorijleden.
Na het officiële gedeelte van de avond zong de
cantorij twee liederen uit het liedboek met
Peter aan de piano: “Neem mij aan zoals ik
ben” en “Nu wij uiteengaan, vragen wij God”.
Het was een ontroerend moment voor allen.
Aansluitend nam Lise namens de werkgroep
Vieren het woord. De werkgroep Vieren was initiatiefnemer van de
cantorij in de Weteringwijk. Lise blikte terug op zoveel jaren cantorij en
sprak vervolgens de gedenkwaardige woorden: ”Met het klingelen van
de bel, heft de cantorij GHK zich op”. De Contactgroep ontving uit
handen van Lise als dank voor de bewezen diensten een mooie bos
bloemen.
Ook gaf Lise aan, dat er een nieuwe cantorij “Goede Bron” opgestart
zal worden, waar iedereen, leden van de cantorij GHK en Bron én
gemeenteleden, van harte welkom is. Na dit officiële gedeelte dronken
we nog een glaasje met elkaar en rond 22.00 uur ging iedereen op huis
aan. Het was een bijzondere avond. Ali Hoekstra
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VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeenteberaden:
Er zijn op korte termijn twee identieke gemeenteberaden gepland:
De eerste bijeenkomst is op woe. 22 juni om 19:30 u. in De Bron en de
tweede bijeenkomst is op maandag 4 juli om 15:00 uur in De Goede
Herderkerk. Als u op de ene datum verhinderd bent om te komen dan
is er dus een tweede mogelijkheid op die andere datum.
Op de agenda staan drie hoofdpunten:
1. Het concept beleidsplan. Dit staat op de website én is aan deze
Zondagsbrief in een aparte bijlage toegevoegd.
2. De concept profielschets voor de nieuw te beroepen predikant.
Hiervoor geldt hetzelfde: Deze staat op de website en is bij deze
Zondagsbrief als bijlage toegevoegd.
3. Rondvraag, waarin u vragen kunt stellen over zaken binnen onze
gemeente.
Bij zowel het beleidsplan als de profielschets horen we graag uw
reactie, commentaar en op – en aanmerkingen. Deze worden
genoteerd en kunnen leiden tot aanpassingen. Vervolgens wordt er
een beroepingscommissie samengesteld, die op basis van het
beleidsplan en de profielschets het komend seizoen op zoek gaat naar
een te beroepen voorganger.
We hopen dat velen van u bij de gemeenteberaden aanwezig zullen
zijn om met elkaar over de vermelde onderwerpen mee te denken.
Start nieuwe seizoen:
Voor het nieuwe seizoen staan nu twee activiteiten gepland:
a. Een vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 27 augustus. Nadere
informatie hierover volgt binnenkort.
b. De Startzondag op zondag 11 september. Het landelijke jaarthema
van de PKN is “Aan tafel” en we sluiten daar graag bij aan. Laat ons
9
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weten als u of jij het leuk vindt om mee te denken over de praktische
invulling van deze Startzondag.
Dirk Tack en Wim Debets

COLLECTES KERKDIENSTEN

Collectes in de mandjes 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.
zo.
di.

DATUM
19 juni
19 juni
21 juni

wo.

22 juni

vr.

24 juni

ma.

4 juli

zat.
do.

27 aug.
1 sept

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

LOCATIE
De Bron
Leiden c.s.
De Goede
Herderkerk

AANVANG
10.00 uur
14:00 uur
10:00-12:00

De Bron

19.30 uur

De Bron
Rotonde
De Goede
Herderkerk

9.30-11.15

De Bron
De Bron

17:00 uur
20:00 uur

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
Jeugdwerk:
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
*(tijdelijk) als u contact wenst met de predikant neem dan contact op met de scriba
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