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Zondag 10 juli 2022
De Goede Herderkerk
10:00 uur

Voorganger

Paul van der Loo

Lector

Een jongere

Driehoorne
19:00 uur

Tineke de JongKool

Ambtsdragers Jarry van Sabben
Anet van Genderen
Muzikale
Sybren Brons
medewerking
Collectes
1e: diaconie Open Venster
2e: onderhoud gebouwen

Johan Verduijn
Greet Burggraaf
Sybren Brons

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 17 juli 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk, voorganger ds. Rinze Nieuwenhuis
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 10 juli om 10:00 uur in De Goede Herderkerk Jeugddienst
(Dit zou een overstapdienst zijn, maar er hebben zich geen kinderen
aangemeld die daar gebruik van willen maken.)
Toekomst vol van hoop?
‘Ken je dat? Zo’n dag dat alles mis gaat? Dat het lijkt alsof alles en
iedereen tegen je is? Je telefoon doet niet wat je wilt, je bent al drie
keer natgeregend, je favoriete drankje in de supermarkt is uitverkocht,
Google begrijpt je niet en als je het nieuws hoort lijkt de hele wereld in
brand te staan. Zo’n dag! Als je dan kan relativeren, dan lijken je eigen
problemen wel klein in vergelijking met wat er in de wereld gaande is,
maar tegelijkertijd kan het je ook bezorgd maken. Waar gaat het naar
toe met de wereld? Blijft het oorlog in de Oekraïne? Komt corona weer
de boel verzieken? Kan het klimaat het wel aan wat wij allemaal
produceren? Is er straks nog een hoopvolle toekomst voor mij? En hoe
kijkt God daar tegenaan? Hoe ziet Hij onze toekomst? En wat betekent
geloven in God voor je toekomst? Daar gaan we het zondag over
hebben in de jeugddienst.
Paul van der Loo
Jongeren in actie voor jongeren
Jongeren van Goede Bron zijn dinsdagavond bij jongeren van de
opvang van het Leger des Heils geweest om te ontmoeten en van
elkaar te horen. Zij waren erg blij met wat er opgehaald is (€ 600,=),
maar wij denken dat dit nog meer kan worden! Daarom worden er
zondag na de dienst koeken, taarten en lekkers verkocht voor ditzelfde
doel! Neem dus uw portemonnee met contant geld mee of uw mobiel
om digitaal te betalen.
Zo kunt u gelijk de preek in de praktijk brengen, “Een toekomst vol van
hoop!”
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Zondag om 19:00 uur in Driehoorne
Mevrouw T. de Jong-Kool zal ons voorgaan in de dienst. Ouderling van
dienst Johan Verduijn en pastoraal medewerker Greet Burggraaf zullen
deze dienst begeleiden. In het rooster staat dat er avondmaal
gehouden zou worden, maar in samenspraak met Mevrouw T. de JongKool, hebben we besloten de avondmaalsviering niet te laten
plaatsvinden. U bent allen van harte uitgenodigd om zondagavond om
19.00 uur de dienst bij te wonen.
Namens de pastorale werkgroep, Berry Wijnans
OMZIEN NAAR ELKAAR
In Memoriam Will Vodegel - van der Plaat (31-12-1931 – 28-06-2022)
Wij gedenken de naam en het leven van mevrouw Will Vodegel. Zij
mocht de leeftijd van 90 jaar bereiken.
Sinds ruim zes jaar stond Will ingeschreven in het ledenbestand van
wijkgemeente `Goede Bron`. Na vele jaren gewoond te hebben in Den
Haag-Loosduinen vond zij haar laatste `thuis` in verpleeghuis
Oudshoorn. De kinderen zijn zeer te spreken over de bijzonder goede
verzorging die ze daar al deze jaren heeft mogen ontvangen. Zij
benoemden het als een uitstekend voorbeeld van `zorg op maat` en
een `warm en respectvol zorgklimaat`. Waarvan acte….
De uitvaart van Will vond plaats op dinsdag 5 juli. Met haar talrijke
nageslacht kwamen we bij elkaar in de aula van de Oosterbegraafplaats voor de dankdienst van haar leven. Dat werd een
indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst.
Will was een veelkleurig mens die volop genoot van het
leven. Muzikaal begaafd en zeer betrokken bij het wel en wee in deze
wereld en van haar gezin. En een hartelijke gastvrouw pur sang. Al
werd haar belevingswereld gaandeweg steeds kleiner en kleiner, tot
op het laatst was de vraag aan familieleden altijd ‘Hoe gaat het toch
met je…’ Dat er bij dit afscheid ook medewerkers van haar afdeling in
Oudshoorn present waren zegt veel. Will was er van overtuigd dat haar
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na dit leven een verrassende toekomst zou wachten. Dat hebben we
ook in de liederenkeuze tot uitdrukking mogen brengen. Will Vodegel
ligt ons een stap voor op de weg ten leven.
ds. Meindert Burema
In Memoriam Jannetje Maria Snippe - van Harskamp (19-10-1948 16-06-2022)
Op donderdag 16 juni overleed Jannie Snippe op de leeftijd van 73 jaar.
Op zeker moment was het wonen aan de Warande geen haalbare
kaart meer en vond zij haar nieuwe woonstek in `Rietveld`. In het begin
een hele overgang, maar gaandeweg begon ze zich er thuis te voelen.
Ze was een geboren en getogen Alphense. De kinderen namen hier de
benodigde (mantel) zorg voor moeder over en ook de kleinkinderen
kwamen met regelmaat bij oma over de vloer. Jannie was van nature
een bezige bij. Zoals de kinderen vertelden `altijd onderweg naar
morgen`. En tegelijk precies… Dat is natuurlijk handig als je in je jonge
jaren een opleiding hebt gevolgd om coupeuse te worden. Haar
handigheid kwam op vele terreinen goed van pas. Ze had een pittig
karakter en had geen hekel aan hard werken. Op gevorderde leeftijd
begint zij nog aan de opleiding voor kraamverzorgster. Ook in dit
beroep kon ze goed uit de voeten. Een hele rij van tevreden `jonge
ouders` tot gevolg. Pijnlijk was het voor haar (en het gezin) dat ze op
relatief jonge leeftijd de eerste verschijnselen van dementie begon te
krijgen. Haar belevingswereld werd kleiner en kleiner en tijdens de
afscheidsdienst hebben we onze bewondering voor haar man Piet een
plek mogen geven. Al die jaren was hij haar mantelzorger pur sang. In
de laatste week voor haar overlijden kwam ze te vallen en dat gaf een
zorgelijke prognose. De afscheidsdienst vond plaats in `de Lichtkring`.
We mochten ons laten bemoedigen door de woorden van Psalm 23.
Met recht woorden van hoop en troost. Of zoals de familie het
verwoordde `Het is goed zo.`
ds. Meindert Burema
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Bezoek
Op bezoek geweest bij mevr. Harkema ter gelegenheid van haar
verjaardag. Zij is veel aan huis gebonden vanwege slechte mobiliteit.
De zondagse kerkdiensten luistert en kijk zij mee via internet. Op deze
wijze blijft zij betrokken met onze gemeente. Ook de Zondagsbrief is
voor haar erg belangrijk.
Ina Hogenes
Werkgroep pastoraat
Ontvangen voor de bloemen in de kerk een bedrag van € 20,00.
Hartelijk dank voor de gift.
Ina Hogenes
DE BLOEMEN
De bloemen van zondag 3 juli gingen met onze hartelijke
gelukwensen naar: *De hr. en mevr. de Blanken-v.d.
Starre, Edelsteensingel, zij waren de afgelopen week 50
jaar getrouwd.
*De hr. en mevr. Buisman-Hoogerbrug, Lauwers, zij
waren de afgelopen week 60 jaar getrouwd.
*Mevr. Kruijt-Vonk, Havixhorst, zij was de afgelopen week jarig.
* De hr. en mevr. Quarré, Planetensingel, beiden vieren in deze weken
hun 80ste verjaardag.
Bedankje
Heel hartelijk dank voor de vele gelukwensen en kaarten, die wij
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. Ook
voor de bloemen uit de kerk op zondag 26 juni. Wij zijn dankbaar en
blij dat wij dit jubileum gevierd hebben met kinderen, kleinkinderen en
familie.
Cor en Ina Hogenes
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Diaconie - Verjaardagsfonds
Ontvangen voor het verjaardagsfonds, via Roel van Dijk, een bedrag
van € 30,=. Onze hartelijke dank!
Met een vriendelijke groet, Nieske de Meij
Diaconie
De diaconie heeft afgelopen week een overeenkomst gesloten met de
“Vrienden van de Voedselbank”. De overeenkomst betreft een lening
van € 15.000,= t.b.v. van de nieuwbouw van de Voedselbank te Alphen
aan den Rijn. De lening dient in 15-jaarlijkse termijnen te worden
terugbetaald. Onder bepaalde voorwaarden wordt de jaarlijkse
terugbetaling weer geschonken en vindt dus feitelijke terugbetaling
niet plaats.
Tevens heeft de Diaconie besloten aan vijf organisaties een bijdrage te
geven: voor elke organisatie € 500,=
Het betreft:
Ik kook ook voor jou, Stichting Kledingbank Groene Hart, Het vergeten
Kind Utrecht, De Sleutelbloem in Noorden en Stichting Zwerfjongeren.
ZWO
In haar vergadering van juni heeft ZWO besloten aan een tiental
organisaties een bijdrage te geven (elk € 1.250,=), het betreft vooral
projecten van Kerk in Actie in: Rwanda (twee projecten), Pakistan,
Oeganda, Ghana, Griekenland, Columbia, Indonesië en Zambia.
Daarnaast is een bedrag gegeven aan Stichting Opo Doro thuisbegeleiding in Suriname. Tevens zijn de jaarlijkse bijdragen aan Kerk in
actie (project Zambia, Thijs en Marieke Blok) en Stichting Wereldpsychologen weer overgemaakt.
Paul van der Meer
Wnd. Penningmeester ZWO en Diaconie
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ACTIVITEITEN

Inzameling voedselbank zondag 17 juli in de GHK
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
Met een vriendelijke groet,
Nieske de Meij
Gesprekskring Rondom het Woord
Een herinnering: dinsdag 12 juli is er een gezellige middag bij Bep Boer,
aanvang 14.00 uur. Wel even Bep bellen of je komt.
Hartelijke groet van Coby Verbeek
Koffie-met-naald-en-draad
In de maand juli zijn er ontmoetingsbijeenkomsten Koffiemet-naald-en-draad op:
- Vrijdag 8 juli in De Bron (Rotonde): 9:30 – 11:15 uur
- Vrijdag 22 juli in De Bron (Rotonde): 9:30 – 11:15 uur
Op 22 juli is er ook een workshop Vilten (zie hieronder*).
Als je niet deelneemt aan de workshop ben je ook van
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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
* 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
Hulp gevraagd voor organisatie ‘leerhuizen’
In 2021 hebben we enkele (toen online) leerhuizen georganiseerd over
wisselende onderwerpen. Dit voorjaar is het er niet van gekomen maar
we willen hier wel graag mee verder. Ook andere gemeenten in
Alphen-Noord willen aansluiten. Op 11 augustus om 19.30 in de Bron
willen we met een groepje kijken of we weer wat continuïteit in het
'leren' kunnen krijgen. Word je hier enthousiast van, wil je graag
meedenken over een interessant programma en wil en kun je hier de
tijd voor vrijmaken, laat het mij dan weten.
Karin de Schipper, email: karindeschipper@gmail.com
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Ouderenmiddag met high-tea 24 augustus
Op woensdag 24 augustus organiseert de diaconie, als alternatief voor
de jaarlijkse boottocht, een gezellige High-tea voor de gevorderde
senioren onder ons. High-tea is een sjiek woord voor een lekker kopje
thee met allemaal lekkere hapjes en zoetigheden. Als kers op de taart
spelen we BINGO waar leuke prijsjes gewonnen kunnen worden. Zet
deze datum alvast in uw agenda. Wilt u graag komen maar weet u niet
hoe, laat ons dat ook weten want dan regelen we vervoer. Bij dezen
gelijk ook een oproep voor chauffeurs die mensen kunnen brengen en
halen.
De locatie: Buurten&Zo, Hoflaan 3; Inloop vanaf 14.00 uur,
eindtijd 17.00 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gerda Siereveld
gerda.siereveld@gmail.com of 0652066834
of via onderstaand invulstrookje dat u kunt deponeren in de
theepot achter in de kerk.
Nieske de Meij, Eliane Vermeer en Gerda Siereveld
===================================================
Ja ik kom naar de high-tea op 24 augustus
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
0 Ik kom met eigen vervoer
0 Ik wil graag gehaald en thuis gebracht worden
(aanvinken wat van toepassing is).
===================================================
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Groene kerk weekuitdaging: Wat gaan we
doen?
Hallo, ben je daar? Doe je nog mee?
De eerste helft van het jaar zit er weer op, hoog
tijd voor reflectie! Ben je iedere week weer
benieuwd naar de nieuwe uitdaging? Begin je vol goede moed en
versloft het toch al snel? Of merk je zelfs stiekem dat je onderweg
ergens bent afgehaakt? Oeps…
Deze week nodigen we je uit om stil te staan bij je successen, je
strubbelingen of de momenten waarop je afhaakte. Wat zijn jouw
guilty pleasures en klimaatspagaten? Wat zijn jouw oeps-momentjes?
Helpt het als iemand je herinnert aan je duurzame voornemen?
Heb je een stok achter de deur nodig? Of juist een beloning?
Werkt voor jou stap-voor-stap of juist de rigoureuze aanpak?
Maak bij het aanleren van een nieuwe gewoonte een soort ritueel: Als
ik… dan doe ik…
Kleine stap
Sta deze week stil bij jouw stappen naar een duurzamere leefstijl:
welke uitdagingen van het afgelopen half jaar blijken inmiddels
duurzame veranderingen geworden in je dagelijks leven? Wat waren
de momenten waarop je het moeilijk had? Veranderen begint met
bewustzijn.
Tips
Wil je meer weten over de achtergronden van (duurzaam)
gedragsverandering? Kijk op www.52wekenduurzaam bij week 27 voor
blogs en inspiratie vanuit de klimaatpsychologie.
Met een vriendelijke groene groet,
Ineke, Bart en Nieske
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Vrijwilligersdag Goede Bron, Parochiekern en Stichting de Bron
De vrijwilligersdag, die dit jaar georganiseerd wordt door de
werkgroep ZWO, wordt gehouden op zaterdag 27 augustus 2022 en
vindt plaats in De Bron.
De vrijwilligersdag is twee jaar niet geweest vanwege corona. Deze
keer is het anders dan de vorige keren omdat het een dag wordt voor
de vrijwilligers van Stichting De Bron, de Parochiekern De Bron en de
PKN gemeente Goede Bron. U wordt van harte uitgenodigd.
Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:
16.30 – 17.00 uur Inloop
17.00 uur
Welkom
17.10 – 18.00 uur Kennismaken
18.00 uur
Start Barbecue/ lopend buffet
21.30 uur
Sluiting
Gedurende de avond zijn er verschillende activiteiten, waar u aan mee
kunt doen. U kunt aanmelden t/m 13 augustus. We zouden het zeer
op prijs stellen als u daarmee niet wacht maar direct aanmeldt. Blijkt
later dat er toch iets tussen komt dan kunt u zich alsnog afmelden.
Aanmelden kan
*per e-mail vrijwilligersavond@goedebron.nl met vermelding van
naam, e-mailadres, aantal personen en eventueel dieetwensen.
*of per telefoon 0172 430452 (Riek van Hemmen)
*of via onderstaand strookje: inleveren op Paddestoelweg 128
Werkgroep ZWO
==================================
Ik meld mij aan voor de vrijwilligersdag op 27 augustus 2022
Naam ……………………………………………………………………………………..….
Adres ………………………………………………………………………….…………..…
Telefoon ………………………………………………………………….……..……...….
Aantal personen ………………………………………………………………..…..…
Eventueel dieetwensen ……………………………………….……………………
11
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Klussers gezocht voor Doe-dag in de Bron Zaterdag 10 september
Een dagje boenen en klussen om de Bron “fris en bij de tijd” te houden!
We starten om 9:00 uur en streven ernaar om ca. 15:00 uur de dag af
te ronden met een drankje.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de hele dag aanwezig te zijn, ook
voor een paar uurtjes bent u van harte welkom!
De koffie en lunch wordt uiteraard weer door de Bron verzorgd!
Schrijf deze datum alvast in uw agenda!
Opgeven kan bij Rob de Boer: rboer361@icloud.com
Tel.: 06-41286440
VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeenteberaden: We kijken met voldoening terug op het 2e
gemeenteberaad dat afgelopen maandagmiddag plaatsvond in De
Goede Herderkerk. Er was sprake van een goede opkomst (zo’n 60
aanwezigen), er werd volop meegedacht over het concept beleidsplan
en de concept profielschets voor de nieuwe predikant. Heel fijn
opnieuw te merken dat de betrokkenheid bij onze wijkgemeente groot
is en dat de ontwikkelingen velen aan het hart gaan. Van de twee
bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt waarmee de kerkenraad
aan de slag gaat om beide concepten bij te stellen. Een samenvattend
verslag van de gehouden gemeenteberaden zal in een volgende
Zondagsbrief gepubliceerd worden.
Verwarring: Er was tijdens dit 2e gemeenteberaad sprake van enige
verwarring rond de nieuwe begroting en de solvabiliteitsverklaring.
Een korte toelichting: in de nieuwe begroting wordt uitgegaan van de
verkoop van één van onze kerkgebouwen. Die verkoop betekent
eenmalig extra inkomsten maar tevens worden de jaarlijkse
onderhoudskosten sterk verminderd omdat we voortaan één gebouw
dienen te onderhouden. Mochten er hierover nog vragen zijn dan
horen we die graag.
12
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Feest van de Geest: De schilderijen van beeldend kunstenaar Maria
van ’t Hullenaar blijven gedurende de maand juli nog te bewonderen
in zowel de kerkzaal als de gemeentezaal van De Goede Herderkerk.
Het is mooi om te zien hoe ons bijzondere kerkgebouw de kunstenares
inspireerde om tot deze mooie schilderijen te komen.
Sollicitatiecommissie kerkelijk werker: De commissie nodigde twee
kandidaten uit om nader kennis te maken in een persoonlijk gesprek
dat binnenkort plaatsvindt. We wensen de commissie wijsheid toe en
hopen van harte dat er binnen afzienbare tijd een kerkelijk werker bij
ons aan de slag kan gaan.
Oproep Beroepingscommissie nieuwe predikant: Tijdens de
gemeenteberaden werd een ieder uitgenodigd om mee te denken over
de samenstelling van de beroepingscommissie, die na de zomer
daadwerkelijk aan de slag hoopt te gaan. Er zijn al wat namen
genoemd maar bij deze nogmaals de oproep om namen door te geven
van mensen waarvan u denkt dat zij een goede bijdrage aan de
beroepingcommissie kunnen leveren. We zullen zorgvuldig en
vertrouwelijk met die aangeleverde gegevens omgaan. De kerkenraad
zal mede a.d.h.v. de ingediende voorstellen de uiteindelijke
beroepingscommissie samenstellen. Uiterste datum van doorgeven
van namen is 12 juli a.s. Per mail of telefonisch door te geven aan
scriba Anet van Genderen ( 0172-431035 of scriba@goedebron.nl
Classis en ingediende bezwaren. Tot op heden ontvingen wij nog geen
uitspraak van het classicaal college. Tijdens de hoorzitting in mei jl.
werd de toezegging gedaan dat die uitspraak er uiterlijk 1 juli zou zijn.
Inmiddels is er bij het classicaal college op aangedrongen om z.s.m.
met een uitspraak te komen.
Nieuwe cantorij: Het werd vorige week zondag een wonderlijk
bijzondere dienst: Zowel voorganger Hannah Postma als cantrix Riet
de Vlieger moesten vanwege corona thuisblijven. Gelukkig wilden én
konden Tineke de Jong en Marijke Biesma invallen en zo kon al het
geplande doorgang vinden. Spijtig voor Hannah en Riet, maar voor de
13
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ganse gemeente heel fijn dat alles door kon gaan. We namen afscheid
van beide cantorijen en er werd een start gemaakt met de nieuwe
Cantorij Goede Bron waarvoor iedereen zich kan aanmelden.
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.

Openingstijden Gebouw DE BRON
Vanaf 11 juli tot 21 augustus is de Bron op de volgende dagen open:
Maandag van 18.30 tot 20:00 uur. Woensdag van 8:00-12:00 uur
Donderdag van 9:00 tot 12:00 uur én 19:00 tot 23:00 uur
Dus graag vergaderingen e.d. hier op afstemmen. 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
Met vriendelijke groet, Angelo Loonen, beheerder
14
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Zomersluiting Kerkelijk Bureau

Het Bureau is tussen 9.00 en 12.30 uur geopend op de volgende data:
Week 28: maandag 11 juli, dinsdag 12 juli en donderdag 14 juli
Week 29: maandag 18 juli en woensdag 20 juli
Week 32: maandag 8, dinsdag 9 en donderdag 11 augustus
Week 33: maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 augustus
Week 34: maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus
Week 30: ma. 25 juli t/m donderdag 28 juli GESLOTEN
Week 31: ma. 1 augustus t/m donderdag 4 augustus GESLOTEN.
Gerri Sepers, secr. medewerkster Kerkelijk Bureau
AGENDA*
DAG
vr.

DATUM
8 juli

ACTIVITEIT
Ontmoeting met naald en
draad

LOCATIE
De Bron

AANVANG
9:30uur

di.
di
vr.

12 juli
19 juli
22 juli

Bep Boer
Burgerveen
De Bron

14:00 uur

vr.
do.
woe.
zat.
do.
za.
zo.

22 juli
11 aug.
24 aug.
27 aug.
1 sept
10 sept
11 sept

Rondom het Woord
Uit naar Rozen en Radijs
Ontmoeting met naald en
draad
Workshop Vilten
Overleg opzet leerhuizen
Ouderenmiddag
Vrijwilligersavond
Leesclub
Doedag
Startzondag

De Bron
De Bron
Buurten & Zo
De Bron
De Bron
De Bron
De Bron

10:30 uur
19:30 uur
14:00 uur
17:00 uur
20:00 uur
15:00 uur
10.00 uur
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Nr. 199

Zondagsbrief 10 juli 2022

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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