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Zondag 26 juni 2022
De Bron 10.00 uur
Dienst met doven

Voorganger

Pastor Annie Vermeij

Lector

Ingrid Richters

Ambtsdragers

Johan Verduijn
Jarry van Sabben
Vicky van Dok
Cecilia van Sabben
Mees Biesma

Muzikale
medewerking
Collectes

Driehoorne
19:00 uur

drs. Hannah PostmaLooije
Foekje van Gameren
Juul Noomen

Teun van der Kooij

1e CvK: Dorpskerken
2e huur Driehoorne

Klik op deze link Kerkdienst De Bron 26 juni 2022 om de dienst te volgen
of
ga naar: www.goedebron.nl
Volgende week zondag 3 juli 2022
10:00 uur: Goede Herderkerk, voorganger drs. Hanna Postma-Looije
10.00 uur: De Bron, Rotonde, Paul van der Loo, kliederkerk (4-12 jaar)
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 26 juni om 10.00 uur in De Bron
Het thema van de dienst van deze zondag is verwondering. Centraal
staat hierbij Ps. 104. We denken met elkaar na over de natuur en onze
rol daarin.
Annie Vermeij
Bij de viering in Driehoorne om 19.00 uur
We lezen uit Hosea 14 over de trouw van God en uit Johannes 4 (4354) over het tweede teken van Jezus, de genezing van de zoon van een
hoveling. Wat wordt er onder een teken verstaan? Wanneer wordt er
een teken gegeven? Welk teken hebben wij nodig? Kunnen we daar
ook om vragen? En wat betekent dat voor onze relatie met God?
“De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. De Geest
des Heren vuurt ons aan de heilige tekens te verstaan”. (Gz 225: 4)
Tot zondag!
drs. Hannah Postma-Looije
OMZIEN NAAR ELKAAR
Overleden:
-Dhr. Rudolf Hendrik Bos, die tot 2020 op de Preludeweg woonde en
daarna in Verpleeghuis Oudshoorn, is op 6 juni overleden in de leeftijd
van 69 jaar. In gesprekken tijdens zijn verblijf in Oudshoorn kwam
Ruud Bos naar voren als een trotse vader en opa. De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij gedenken Ruud Bos
met eerbied en wensen de nabestaanden sterkte en Gods nabijheid.
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- Mw. Teuntje van der Poorte in de leeftijd van 84 jaar. Mw. van der
Poorte woonde op de Concertweg. Op 18 juni vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van het crematorium op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan de Rijn. Wij gedenken Teuntje van der
Poorte met eerbied en wensen haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind en al haar verdere naasten sterkte toe en Gods
nabijheid.
- Mw. Jannetje Maria Snippe – van Harskamp in de leeftijd van 73 jaar.
Jannie Snippe woonde voorheen met haar echtgenoot Piet Snippe in
de Waranda. Na het overlijden van Piet in 2019 verhuisde Jannie naar
een woning in Rietveld in Kerk en Zanen. De afscheidsdienst wordt
gehouden op vrijdag 24 juni om 11:00 uur in De Lichtkring. Deze
afscheidsdienst wordt geleid door ds. Meindert Burema en is ook te
volgen via het internet. De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
Oosterbegraafplaats met daarna gelegenheid tot condoleren in De
Lichtkring. Wij gedenken Jannie Snippe-van Harskamp met eerbied en
wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte toe en
Gods nabijheid.

In Memoriam
Trijntje van der Tang – de Vos (8 maart 1943 – 7 juni 2022)
Op 8 juni overleed mw. Tiny van der Tang – de Vos, in de armen van
haar man Wim. Afgelopen woensdag was de afscheidsdienst, die
geleid werd door ds. Piet Baane en plaatsvond in De Goede Herderkerk. In deze dienst stonden we stil bij het leven van Tiny. Er werden
dierbare herinneringswoorden gesproken door haar broer, de twee
zonen Eric en Marcel, de kleinkinderen en echtgenoot Wim.
Tiny was één van de eerste verpleegsters in “Ziekenhuis Rijnoord”.
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Dat zegt iets over haar betrokkenheid en zorg. Dat bleek ook uit haar
vrijwilligerswerk voor de OASE en de PCOB. En bijna dertig jaar lang
zongen Tiny en Wim in “Jubilate Deo”. Tiny’s leven werd gekenmerkt
door eenvoud, eerlijkheid, trouw en zorg. Geloof en gebed betekenden
veel voor haar. In de dienst lazen wij afscheidswoorden
van Mozes uit Deuteronomium 32: het beeld van de
arend, die zijn jongen opvangt en uit 1 Johannes 4:
Toekomst krijgen we, als we leven in de Geest van de
Eeuwige. In Gods Licht is een leven nimmer tevergeefs
geleefd. De gedachtenissteen werd in de kerkdienst van 19 juni op de
gedenkplek gelegd. We wensen de familie en alle naasten sterkte toe
en de nabijheid van de Eeuwige.
Leendert de Groot (25 mei 1928 - 13 juni 2022)
Op maandag 13 juni jl. is dhr. Leen de Groot op 94 jarige leeftijd
overleden. Leen woonde voorheen in de Prins Hendrikstraat en
verhuisde twee jaar geleden naar Achterberg in de gemeente Rhenen.
Daar woonde hij met veel genoegen in Zorgcentrum De Linde, dicht bij
zijn kinderen. Leen was gedurende lange tijd een zeer gewaardeerd en
actief lid van onze wijkgemeente en bekleedde verschillende functies
in achtereenvolgens de wijkgemeentes Onderweg, De Bron en De
Goede Herderkerk. Met name in het College van Kerkrentmeesters
leverde hij een belangrijke bijdrage, waarvoor we hem zeer erkentelijk
zijn. Leen was tweemaal weduwnaar en laat een dochter, een zoon en
drie kleinkinderen achter. De gedachtenissteen werd
in de kerkdienst van zondag 19 juni op de gedenkplek
gelegd. Leen wist zich “Geborgen bij God”. Op
dinsdag 21 juni vond in De Goede Herderkerk de
dankdienst voor Leens leven plaats. De dienst, waarin
veel ruimte was voor persoonlijke herinneringen en prachtige
muzikale bijdragen werd geleid door ds. Jeanette den Ouden. Daarna
volgde de bijzetting in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.
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We wensen de familie en alle naasten sterkte toe en de nabijheid van
de Eeuwige.
Wel en wee:
Ds. Piet Wilschut en echtgenote Sari laten ons allen hartelijk groeten.
Piet maakt het, naar omstandigheden goed maar moet voorlopig kalm
aan doen. Het plotselinge wegvallen en vervolgens in een heel andere
omgeving (het ziekenhuis) weer bijkomen was een zeer heftige
ervaring. Dat plotselinge wegvallen was al eens eerder voorgekomen
maar zo’n echt lange tijd van “wegzijn” is toch weer van heel andere
orde. Verder onderzoek is noodzakelijk maar het kunnen genieten van
het mooie weer, het weer “terug” zijn en alles in alle rust zien te
verwerken doet goed. De vele persoonlijke reacties aan Sari en Piet
waren/zijn hartverwarmend.
Irene van der Plaat stelde een prachtig icoon
beschikbaar. Deze icoon wordt bij de kaarsen
op de gedenkplek in De Bron gezet. Als tijdens
de kerkdienst een In Memoriam wordt uitgesproken dan wordt voortaan de gedachtenissteen bij de kaarsen en de icoon gelegd. Met
dank aan Irene.
Wim Debets

DE BLOEMEN
De bloemen van zondag 19 juni gingen vanuit onze wijkgemeente
Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar:
Dhr. en mevr. Ladage-Mulder, Koraalzwam 40 jaar getrouwd
Mevr. Hermans – v.d. Harst, Ericapark
jarig
Mevr. Piersma, Rembrandtlaan
jarig
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Ter ondersteuning ging een boeket naar:
Dhr. en mevr. Hoek, Haringvliet.
Mevr. Koedood, Hooftstraat, ontving een
boeket
als dank voor het werk voor Feest van de Geest

DIACONIE EN ZWO - collecteopbrengsten
De collecteopbrengsten over de periode maart en april waren als
volgt:
Diaconie
13 maart
27 maart
10 april
14 april
24 april

- Hospice Alphen a/d Rijn €
- Paasattenties
- Stichting Geldzorg
- Vluchtelingenwerk
- Wijkwerk

457,70
287,95
215,60
126,90
244,75

ZWO
06 maart
20 maart
17 april

- Kerk in Actie – Rwanda €
- Kerk in Actie – Indonesië
- Kerk in Actie – Libanon

321,00
510,07
727,15

Hartelijk dank voor uw bijdrage
Paul van der Meer, Wnd. Penningmeester Diaconie en ZWO
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ACTIVITEITEN

Groene kerk: weekuitdaging: wake up before you go
Hoe je opstaat, zet de toon voor de hele dag.
Een bewuste start in de ochtend kan zelfs
bijdragen aan het maken van duurzame keuzes.
Hoe dat zit? Door iets meer ruimte en rust te
creëren aan het begin van je dag, geef je jezelf
de mogelijkheid om wakker je leven in te stappen, in plaats van op de
automatische piloot. Is dit ook weggelegd voor verstokte snoozers?
En welk ochtendritueel past bij jou?
Ontdek het ritme dat bij jou past.
Wat vroeg opstaan in jouw leven betekent, is geheel aan jou. Het kan
al een idee zijn om een tijdje elke dag op hetzelfde tijdstip op te staan,
niet op wilskracht of door keihard te gaan werken, maar vanuit de
wens om iets te betekenen voor jezelf, de mensen om je heen en de
wereld.
Wat zijn de ingrediënten voor een nieuwe routine?
-Een heldere motivatie (bedenk wat je wilt bereiken)
-Regelmaat vinden in de tijd dat je naar bed gaat en opstaat
-Bewegen (Nederland beweegt, hardlopen, fietsen, de natuur in)
-Een inspiratiemoment (stil zijn, Bijbellezen of bidden; alleen, samen of
met een app)
Hoe je het ook inricht, je hebt de grootste kans van slagen als je met
jezelf afspreekt dit een bepaalde tijd (minimaal 3 weken) te gaan doen.
En door te kiezen voor kleine veranderingen. Zo kun je ontdekken hoe
het doorwerkt voor de kwaliteit van jouw dagelijks even. Succes!
Nieske, Bart en Ineke
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Verslag Koffiemorgen 21 juni
Dick Tempelaar heet iedereen welkom en in het bijzonder onze
gastspreker Wim Krösschel die ons vandaag gaat vertellen over de
oude panden aan de Oudshoornseweg. Bij Dick roept de naam
Oudshoornseweg herinneringen op aan de weg van Oudtshoorn naar
de grotten en spelonken in Zuid Afrika waar de mensen dicht op elkaar
wonen in de townships, krotten van blik en hout. Ook in Nederland zijn
er mensen die geen onderdak hebben, een groot contrast met de
panden langs de Oudshoornseweg met veel notabelen. Hij leest het
gedicht voor “Ook al is mijn huis de straat', waarin de dakloze vraagt:
'Loop mij niet voorbij, groet me goedemorgen, ik ben net als jij'.
Voordat Wim het woord krijgt staan we even stil bij het overlijden van
Leen de Groot die vandaag begraven zal worden. Er is veel belangstelling voor het onderwerp van de lezing en de zaal is dan ook vol.
Na de koffie met koek krijgt Wim de microfoon en
vertelt met behulp van dia's van oude foto's, van wel
100 jaar of ouder, zijn verhaal. Tegenover café de Heul
stonden vroeger een molen en malerij. Een ander oud
pand was de villa Rijnoord met een prachtige tuin met visvijvers,
hertenkamp, watervallen enz. Helaas moest een aantal bomen worden
verwijderd vanwege het windrecht van de molen. De eigenaresse van
Rijnoord heeft toen alles weg laten halen en het park is weiland
geworden. Een bekende bewoner van villa Rijnoord was dokter
Wermeskerken, die eerst met een koetsje en later op de motor zijn
patiënten bezocht. Ook aan de Oudshoornseweg lag buitenplaats
Woellust met een kalkbranderij. De parel van Alphen en heel bekend is
natuurlijk de Oudshoornsekerk, een rijksmonument uit 1665. Voor we
er erg in hadden was het alweer tijd om te stoppen. Wim, in samenwerking met Hans Griffioen werden bedankt voor de gezellige en
mooie koffieochtend. Volgende maand is ons jaarlijks uitje met de
vaste kern, deze keer naar Rozen en Radijs in Burgerveen op 19 juli a.s.
Corrie Tempelaar
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Jongeren starten een inzameling voor zwerfjongeren.
Zaterdagavond, tijdens de Nacht Zonder Dak, hebben jongeren van
Goede Bron besloten een inzameling te houden om jongeren die geen
vast woon- of verblijfplaats hebben te ondersteunen. Dichtbij worden
jongeren door Het Kompas in Gouda opgevangen. Eén van de actieve
organisaties daar is het Leger des Heils. Zij ondersteunen jongeren
met een bestaan op te bouwen door te helpen met huisvesting, een
baan en begeleiding. Help de jongeren van Goede Bron geven!
Stort op NL10INGB00070494 of via de kerkapp.
Bij voorbaat dank, namens de jongeren,
Monique Bergsma
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VANUIT DE KERKENRAAD

Enkele punten die aan de orde kwamen tijdens de kerkenraadsvergadering 16 mei jl:
-Kerkelijk werker: De advertentie voor een kerkelijk werker is nu
gepubliceerd op onze website en op de website van de PKN. We zien
uit naar de reacties.
-Startzondag: We kozen voor het PKN-landelijke jaarthema “Aan
tafel”. De Startzondag staat gepland voor 11 september in De Bron.
Een voorbereidingsgroep gaat aan de slag.
-Einde en begin van de cantorij(en): In de kerkdienst van 3 juli a.s.
willen we aandacht schenken aan het opheffen van de beide cantorijen
en een daadwerkelijke start maken met de nieuwe Goede Broncantorij.
-Vertrouwenspersoon: Besloten werd om ook in onze wijkgemeente
Goede Bron een vertrouwenspersoon aan te stellen. Een kleine
commissie beraadt zich hierover en komt binnenkort met concrete
voorstellen.
-Kleurrijk: Ons inmiddels vertrouwde inspiratieblad Kleurrijk verscheen
de afgelopen week. Het is opnieuw een kleurrijk nummer geworden en
bevat, onder het thema “Luisteren”, interessante informatie uit onze
Goede Bron gemeente. De redactie is op zoek naar nieuwe
medewerkers. Misschien iets voor u, voor jou?
Gemeenteberaden en bijbehorende stukken: In het conceptbeleidsplan, dat vorige week aan de Zondagsbrief was toegevoegd
ontbraken Hoofdstuk 7 en 8. We kozen daarvoor omdat in het
gemeenteberaad de nadruk ligt op de uitwerking van de visie (Hfst.4)
en de beleidsvoornemens (Hfst.5 en Hfst.6). In de aanloop naar het
gemeenteberaad van 22 juni hebben we op verzoek van enkele attente
gemeenteleden alsnog die twee ontbrekende hoofdstukken afgedrukt
en ter plekke uitgedeeld. In déze Zondagsbrief zijn die twee
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ontbrekende hoofdstukken hieronder te vinden. Ook zijn beide
hoofstukken op de website geplaatst:
Met een hartelijke groet, Dirk Tack en Wim Debets
H7.Consequenties voor de organisatie van onze wijkgemeente
H7a.Wijkkerkenraad
-De kerkenraad heeft de coördinerende rol van initiatiefnemer, verbinder en
ondersteuner. Daar komen de verschillende geledingen binnen onze
gemeente samen.
-Minstens eenmaal per jaar is er een gemeenteberaad waar gemeenteleden
geïnformeerd worden over het beleid van de kerkenraad en daarop kunnen
reageren
-De kerkenraad stelt prioriteiten en geeft aan welke van de beleidsvoornemens wanneer worden opgepakt en door wie. Dit gebeurt in samenspraak
met de diverse werkgroepen binnen de gemeente.
De kerkenraad nodigt elke werkgroep/geleding minstens één keer per jaar uit
om verslag te doen van haar werkzaamheden
-Gegeven de toenemende vergrijzing binnen onze gemeente en het
afnemend aantal vrijwilligers kijkt de kerkenraad kritisch naar wat we wel en
niet doen. Dat betekent soms ook oude, vertrouwde zaken loslaten.
-De kerkenraad streeft naar flexibiliteit, legt aan de ene kant zaken vast maar
laat aan de andere kant ruimte voor vernieuwing
-De kerkenraad maakt duidelijk op welke wijze het pastoraal team van
predikanten en kerkelijk werkers wordt ingezet bij de verschillende
activiteiten. Er wordt daarbij rekening gehouden met de kwaliteiten van de
diverse professionele werkers.
-De kerkenraad zoekt naar een nieuwe voorganger, die, naast andere taken,
een duidelijke gerichtheid heeft op de mensen in onze wijk en initiatieven
neemt om contacten te leggen
H7b. Pastoraat
-Allereerst dient het pastoraat extra ondersteund te worden door het
aantrekken van een parttime( 50%) kerkelijk werker.
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-Binnen onze wijkgemeente bestaat een werkgroep pastoraat, die zorg
draagt voor de uitvoering van een aantal pastorale taken.
-De wijkgemeente is daarvoor opgedeeld in een zestal secties (vijf wijken en
Driehoorne/Oudshoorn).
-Per sectie is er een ouderling/coördinator/aanspreekpunt, die met de
bezoekmedewerkers zorg draagt voor de uitvoering van het (aandachts)pastoraat, met name gericht op ouderen, binnen deze sectie.
-Wanneer de vacatures van predikant en kerkelijk werker zijn vervuld komt er
een centrale persoon, waar alle verzoeken om pastorale bijstand van een
voorganger kunnen worden gemeld. Het gaat hierbij met name om
crisispastoraat. Het verzoek wordt doorgegeven aan een van de pastores en
na bezoek vindt er terugkoppeling plaats.
-Enkele gemeenteleden bezoeken speciaal de nieuw ingekomenen. De
uitkomst van deze bezoeken wordt doorgegeven aan de medewerkers
binnen de sectie waar de nieuw ingekomene woont.
H7c. Communicatie:
De kerkenraad evalueert in gesprek met de werkgroep communicatie alle
communicatiemiddelen die wij gebruiken en zoekt naar verbeteringen.
Daarbij gaat het vooral om de wijze van communiceren en daarnaast om een
goede inzet van de beschikbare middelen.
H7d. Organisatie activiteiten Spellen
De werkgroep Vieren wordt gevraagd om mee te denken over mogelijkheden
om mensen te betrekken bij de zondagse vieringen
Er wordt een nieuwe werkgroep Spellen+ ( werkgroep Toerusting Gemeente,
WTG?) gevormd, bestaande uit enkele gemeenteleden en deelnemers uit
andere kerken, allereerst binnen onze protestantse gemeente Alphen Noord.
Deze werkgroep heeft als taak:
-Het jaarlijks organiseren van de huiskamergesprekken
-Het organiseren van thema-avonden en lezingen over actuele onderwerpen,
waarbij gezocht wordt naar verbinding met ons geloof. Deze avonden
worden opengesteld voor mensen uit allerlei kerken en daarbuiten.
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H7e. Organisatie Pionieren
Op dit moment vervult de jeugdraad hierin een voortrekkersrol. Bij activiteiten wordt actief gezocht naar samenwerking met andere gemeenten.
Ook de bestaande activiteitencommissie kan hier aan bijdragen
Aanvulling is nodig van enkele vrijwilligers, die samen met voorganger en
kerkelijk werker willen meedenken over mogelijkheden om contacten binnen
de wijk te leggen. Een werkgroep “Plaats in de Wijk (WPidW)” denkt na over
praktische mogelijkheden.
H8. Tenslotte
Afsluitende opmerkingen:
-Er is een tekort aan menskracht op twee vlakken:
1. Praktisch: voor het blijven uitvoeren van de bestaande activiteiten:
bezoekers, beameraars, verjaardagfonds lopers, schrijvers,
verslagleggers.
2. Inhoudelijk: meedenkers, mensen die mee willen denken over
toerusting van de gemeente, onze plaats in de wijk en het jeugdwerk
willen ondersteunen.

OPENINGSTIJDEN DE BRON
Vanaf 11 juli tot 21 augustus is de Bron op de volgende dagen open:
-Elke maandagavond van 18.30 tot 20:00 uur
-Elke woensdagochtend van 8:00 tot 12:00 uur
-Elke donderdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur
-Elke donderdagavond van 19:00 tot 23:00 uur.
Dus als het mogelijk is graag vergaderingen e.d. afspreken (en doorgeven) op die tijden. Het kan zijn dat de Bron ook andere dagen open
is. Voor de zekerheid graag eerst even bellen: 0172-421713
of e-mailen: zalencentrum@debron.info
Elke collega kan in de agenda kijken.
Angelo Loonen, beheerder
13

Nr. 197

Zondagsbrief 26 juni 2022

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
wo.

DATUM
22 juni

vr.

24 juni

ma.

4 juli

di
zat.
do.
zo

19 juli
27 aug.
1 sept
11 sept

ACTIVITEIT
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant
Koffie met naald en draad
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant
Uit naar Rozen en Radijs
Vrijwilligersavond
Leesclub
Startzondag

LOCATIE
De Bron

AANVANG
19.30 uur

De Bron
Rotonde
De Goede
Herderkerk

9.30-11.15

Burgerveen
De Bron
De Bron
De Bron

?
17:00 uur
20:00 uur
10.00 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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