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Zondag 3 juli 2022
De Goede Herderkerk 10:00 uur

Voorganger

Tineke de Jong

Lector

Maartje Bal

Ambtsdragers

Ingrid Richters
Ina Rietberg
Kees Harteveld
Sybren Brons (orgel)
De cantorijen o.l.v. Riet de Vlieger
1e: Z.W.O. Kerk in Actie - Werelddiaconaat
2e: Plaatselijk werk: kosten catechese
3e: Gebouwen: groot onderhoud

Muzikale
medewerking
Collectes

Om de kerkdienst via het internet te volgen
klik op deze link Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl
of ga naar: www.goedebron.nl > vieren
Volgende week zondag 10 juli 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk, voorganger Paul van der Loo
19:00 uur: Driehoorne, voorganger Tineke de Jong
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 3 juli om 10:00 uur in De Goede Herderkerk
In deze dienst zou drs. Hannah Postma-Looije voorgaan, maar omdat
zij positief op corona testte kan dat niet doorgaan. Gelukkig vonden we
mw. Tineke de Jong, geestelijk verzorger in Oudshoorn, bereid om in te
vallen. We wensen Hannah én echtgenoot Frans sterkte en een
voorspoedig herstel toe. En dan nu het woord aan Tineke de Jong:
Bij de viering van 3 juli: Nog geen twee weken geleden was ik op
vakantie in Toscane, Italië. Wat een hoeveelheid kunstwerken heb ik
daar gezien. Religieuze verbeelding, zoveel dat ik vaak niet wist waar ik
kijken moest en ook lang niet altijd begreep waar ik nu naar keek. Toen
ik gevraagd werd de dienst van drs. Hannah Postma over te nemen
was het deze ervaring die het thema van vanmorgen bepaald heeft.
Hoe komen we toch aan dat beeld van een grijze man met baard in de
hemel? Welke Godsbeelden vinden we in de Bijbel? En hoe zit het
eigenlijk met ons eigen Godsbeeld?
Deze zondag zingen de beide cantorijen voor het laatst in de huidige
samenstelling. Bedoeling is om vervolgens te komen tot één nieuwe
Cantorij Goede Bron.
Van harte welkom, mede namens Riet de Vlieger,
Tineke de Jong, geestelijk verzorger
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OMZIEN NAAR ELKAAR

In het wekelijks contact met ds. Paul van Dijk bespraken we o.a. de
huidige stand van zaken. Paul maakt het naar omstandigheden goed
maar het blijft voor hem een “dubbel” gevoel om in een situatie te zijn
beland waarin je liever niet was terechtgekomen. Aandacht gaat nu
vooral uit naar rust, op verhaal komen om daarna te kijken naar “hoe
nu verder?”
Via Pauls eigen woorden een hartelijke groet aan ons allen:
Hoe gaat het met mij?
In de tijd dat ik nu ziek ben, probeer ik van de rust te genieten. Ik ben
blij dat ik niets hoef. Er ligt op mij momenteel geen druk. Dat is wat ik
momenteel het prettigst vind. Ik krijg nog steeds van gemeenteleden
kaarten en/of mailtjes. En dat doet mij goed. Het geeft mij een gevoel
van ondersteuning en begrip.
Paul van Dijk
DE BLOEMEN

De bloemen van zondag 26 juni gingen met een hartelijke groet en
felicitaties naar de jarige gemeenteleden:
Mw. van Luinen, Uranusstraat
Mw. van ’t Wout-Windhorst, Briljantstraat
Dhr. én mw. Oosterom, J.W.C. Bloemstraat
Dhr. en mw. Hogenes v. Eeghenstraat (60 jaar getrouwd)
en met een hartelijke groet naar mw. Mirjam Vreugdenhil
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ACTIVITEITEN
INZAMELING TOILETTASSEN/ LAKENPAKKET, DOET U MEE?
WAT GAAN WE DOEN? We gaan i.s.m. Because we
Carry hopelijk samen met jullie goed gevulde
toilettassen en lakenpakketten inzamelen voor
mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en in Polen
en Moldavië verblijven.
WAAROM? Toen op 23 februari de oorlog uitbrak
in Oekraïne vluchtten er velen naar buurlanden en
dieper Europa in en nog steeds vluchten er elke
dag mensen het land uit, om zich een land verder
weer veilig te voelen.
WAAR GAAT HET HEEN? Naar Moldavië en Polen. Twee landen die aan
Oekraïne grenzen.
HOE? Onderstaande dames gaan honderd toilettassen en
lakenpakketten inzamelen en brengen bij ons inzamelpunt in Gouda. U
kunt ook één van ons een tikkie/betaalverzoek sturen dan zorgen wij
voor een gevulde toilettas.
WANNEER? Vanaf vandaag tot uiterlijk 14 juli.
REGELS: UITSLUITEND NOG ONGEBRUIKTE, NIEUW PRODUCTEN:
→De Toilettas VROUW ~ roze lintje door de rits met in de toilettas:
tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, kam, borstel,
gezichtscrème, maandverband,
billendoekjes.
→De Toilettas MAN~ blauw lintje door de
rits met in de toilettas:
tandenborstel, tandpasta, shampoo,
douchegel, kam, borstel,
scheerschuim, scheermesje, billendoekjes.
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→Toilettas KIND ~ groen lintje door de rits met in de toilettas:
tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, kam, borstel,
billendoekjes
LAKEN PAKKET: 1 fris gewassen kussensloop + 1 persoons
dekbedovertrek. Dit doe je in een schoon linnen/katoenen tasje. Zo
blijft het schoon tijdjes transport en distributies. Geen andere
producten dan deze opsomming
DANK: Alvast iedereen bedankt die weer mee wilt verzamelen!
We zijn er om elkaar te helpen! Met een vriendelijke groet,
Kirsten Bruijnes, Danielle Muit-Krusel, Elsbeth van Viegen en
Nieske de Meij.
=================
Koffie-met-naald-en-draad:
Voor de ontmoetingsbijeenkomst Koffie-met-naald-en-draad zijn in de
maand juli onderstaande data gepland.
- Vrijdag 8 juli in De Bron (Rotonde) : 9:30 – 11:15 uur
Ontmoetingsbijeenkomst Koffie-met-naald-en-draad
- Vrijdag 22 juli in De Bron (Rotonde) : 9:30 – 11:15
Ontmoetingsbijeenkomst Koffie-met-naald-en-draad
in combinatie met de workshop Vilten (zie hieronder*)
Als je niet deelneemt aan de workshop ben je ook van
harte welkom.
Op deze datum moeten we de buiteningang gebruiken en is er dus
geen lift beschikbaar.
In augustus nemen we even een pauze. Vanaf 2 september starten we
weer met de ontmoetingsbijeenkomsten.
Met vriendelijke groeten graag tot ziens
Thea de Jong
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* Zomeractiviteit: Workshop Vilten
Koffie-met-naald-en-draad en de activiteitencommissie organiseren
een workshop Vilten op vrijdag 22 juli van 10.30 uur – 12.00 uur in
de Rotonde van de Bron.
We gaan aan de slag met wol, water en zeep
en het resultaat is een kleurrijk vilten tasje.
De kosten voor het materiaal zijn € 5,00.
U kunt zich tot uiterlijk 18 juli per mail
opgeven bij Ria Heemskerk
heemskerkria@hotmail.com
Zijn er meer aanmeldingen dan er kunnen deelnemen dan organiseren
wij later nogmaals een workshop.
Thea de Jong en Ria Heemskerk
=========================
Groene kerk weekuitdaging: van ruilen komt geen huilen
Een paar weken geleden hebben we onze
kledingkast uitgemest. Zomerkleren vooraan
gelegd, kleren die we niet meer droegen in
zakken gedaan. Dat ruimde lekker op. Mocht je
daar nog niet aan toegekomen zijn, dan is dit het
moment. In één zak deden we kleding om weg te geven of te ruilen.
Daar gaan we nu mee verder. Misschien heb je al gehoord over het
succes van de ketting kledingruil? Dit betekent op een laagdrempelige
manier kleding ruilen met mensen uit jouw buurt. Tijd voor een
feestje. Een kledingruilfeestje!
Waarom? Mode is een van de grootste vervuilers ter wereld.
Gemiddeld kopen wij Nederlanders 46 nieuwe kledingstukken per jaar.
Bizar! Veel van die kleding dragen we amper en blijft ongebruikt lang in
de kast hangen om vervolgens op de afvalberg te belanden. Kleding
ruilen is een goede manier om hier iets aan te doen.
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Kleine stap: Ruil één kledingstuk met een goede vriend/vriendin. Of
geef het weg.
Alternatief: leen voor een speciale gelegenheid een kledingstuk van
een bekende.
Grotere stap: Zet een kettingkledingruil op of organiseer een
kledingruilfeestje. Voor meer info zie: www.52wekenduurzaam.nl
Succes
Bart, Nieske en Ineke

VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeenteberaad
Vorige week woensdag waren er ruim twintig gemeenteleden naar het
gemeenteberaad in De Bron gekomen om met elkaar van gedachten te
wisselen over het concept-beleidsplan én de concept-profielschets
voor een nieuw te beroepen predikant.
Na de opening volgde eerst een korte toelichting op het gepubliceerde
conceptbeleidsplan en daarna kon men reageren op dit concept. Daar
werd goed gebruik van gemaakt en er werden heel bruikbare
suggesties, aanvullingen en verfijningen voorgesteld.
Daarna volgde de conceptprofielschets. Onze interim predikant Johan
van Holten gaf eerst een korte toelichting. Ook hier volgde daarna een
inspraakronde waarbij eveneens zeer bruikbare gedachten en
voorstellen werden uitgesproken. Tenslotte was er nog een algemene
vragenronde over diverse zaken die momenteel in onze Goede Bron
gemeente spelen.
Komende maandag ( 4 juli ) is het gemeenteberaad in De Goede
Herderkerk, aanvang 15:00 uur. We hopen dat velen hieraan zullen
deelnemen. Het was vorige week een goede ervaring om met elkaar
over de nabije toekomst te praten en om met elkaar lijnen voor deze
toekomst uit te zetten.
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Er zal een samenvattend verslag van de twee gemeenteberaden in de
Zondagsbrief gepubliceerd worden.
Wim Debets en Dirk Tack

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. Met vriendelijke groet,
Angelo Loonen, beheerder
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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
ma.

DATUM
4 juli

vr.

8 juli

di
vr.

19 juli
22 juli

vr.
zat.
do.
zo

22 juli
27 aug.
1 sept
11 sept

ACTIVITEIT
Gemeenteberaad over
beleidsplan en
profielschets predikant
Ontmoeting met naald en
draad
Uit naar Rozen en Radijs
Ontmoeting met naald en
draad met workshop
“Vilten”
Workshop Vilten
Vrijwilligersavond
Leesclub
Startzondag

LOCATIE
De Goede
Herderkerk

AANVANG
15.00 uur

De Bron

9:30uur

Burgerveen
De Bron

?
9:30 uur

De Bron
De Bron
De Bron
De Bron

10:30 uur
17:00 uur
20:00 uur
10.00 uur

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

Adresgegevens pastores:*
ds. Paul van Dijk, paul.van.dijk@hetnet.nl
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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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