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De Goede Herderkerk  

10:00 uur  

 
Voorganger ds. Rinze H. Nieuwenhuis 

Lector Wim Debets 

Ambtsdragers Ina Hogenes 
Foekje van Gameren 
Janny de Jong 

Muzikale 
medewerking 

Sybren Brons (orgel)  

Collectes 
 

1e:  CvK: landelijk pastoraat 
2e:  Plaatselijk werk: kosten repro  

 
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 24 juli 2022 
10:00 uur: De Goede Herderkerk, voorganger ds. Piet Baane 

19:00 uur: Driehoorne, pastor Fred Flantua 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15833740-202207171000
http://www.goedebron.nl/
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Zondag 17 juli om 10:00 uur in De Goede Herderkerk  
Vanmorgen lezen we uit het boek van de profeten 1 Samuël 1-20 en 
uit het evangelie Lucas 10:38-42. In beide verhalen zijn twee vrouwen 
elkaars spiegelbeeld. In 1 Samuël zijn het de kinderloze Hanna en de 
andere vrouw van haar man, Peninna die wel kinderen heeft. 
In het evangelie staat Maria, die luistert naar het onderwijs van Jezus, 
tegenover Marta, die zich druk maakt met het eten. Wat beide 
verhalen gemeen hebben is dat één van de vrouwen onder grote druk 
staat en vastzit in haar leven. Bij Hanna is dat haar kinderloosheid die 
haar benauwt. Zij kan onmogelijk feest vieren in het heiligdom met al 
de snaterende kinderen van die andere vrouw om haar heen en voelt 
zich nutteloos. Uiteindelijk blijft ze niet vastzitten in haar situatie maar 
wendt ze zich tot God. Ze zoekt een opening in haar geblokkeerde 
bestaan. 
Samuël is een profetisch boek en daarom gaat het om meer dan het 
verhaal van een mens in nood. De onvruchtbare Hanna staat voor het 
volk van God dat onvruchtbaar is, omdat het niet in staat is te doen 
wat God vraagt en het onder grote druk staat. Dat is herkenbaar voor 
onze samenleving die onder grote druk staat, waarin de ene crisis zich 
stapelt op de andere. 
Ook in ons persoonlijk leven kunnen we vastzitten. Dan is het 
belangrijk dat we ons door die situatie niet laten bepalen maar een 
opening zoeken. En die kunnen we vinden bij God, wanneer we ons 
voor Hem openstellen. Daarover gaat het ook in het evangelie. Marta 
maakt zich druk over veel zaken en verwijt haar zuster dat die alleen 
maar zit te luisteren naar Jezus. Maar Jezus zegt tegen Marta: maak je 
niet zo druk. Het hoeft geen vijfgangenmenu te zijn, een boterham met 
kaas is ook goed. Zet die maar op tafel en kom er dan ook bij zitten in 
het leerhuis van Jezus. Jezus houdt ons in Marta een spiegel voor. Wij 
maken ons geweldig druk. We moeten oplossingenvinden voor alle 
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problemen die ons raken. Jezus zegt: doe maar een tandje minder en 
ga maar luisteren naar wat ik te vertellen heb. Daaruit kunnen we 
leren wat echt belangrijk is en wat we werkelijk nodig hebben. 
Het thema van de dienst is: “Wat heb je nodig?” 
ds. Rinze H. Nieuwenhuis 
 
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 
 
Pastoraat. 
Ontvangen via Dien Mooy  een bedrag van € 25,= voor de bloemen in 
de kerk. Alle gevers hartelijk dank. 
Ina Hogenes 
 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R2SyAXLjRX27Tz4s_6EYOw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yD4J_h2WQo-PJAurLCsoLg
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IN MEMORIAM: 

Boudina Jacoba Korevaar  (12 juli 1928  - 29 juni 2022) 
Vlak voor haar 94e verjaardag overleed Ina Korevaar.  
Geboren in Haarlem en met wortels in Zeeland en Friesland. Ooit was 
zij ouderling in de gemeente rondom het Ashramcollege, maar zij zal 
binnen onze gemeente ‘Goede Bron’ vooral worden herinnerd als de 
vrouw die het koffieschenken na afloop van de kerkdiensten in het 
Ashram vormgaf.  
Ina was zeer gesteld op haar zelfstandigheid en heeft tot haar 
overlijden in haar huis aan de Ouvertureweg gewoond.  
Tijdens haar afscheid op 5 juli, las haar jongste zoon twee passages uit 
de Bijbel voor ons. Twee teksten die zij had omcirkeld en die voor haar 
belangrijk waren: 1 Petrus 3:8, de oproep tot eensgezindheid, 
barmhartigheid en de bereidheid de minste te willen zijn. En Prediker 
3, het lied: ‘Alles heeft zijn tijd’. 
Ina liep niet met haar geloof te koop, maar zij leefde wel vanuit het 
geloof. Het was voor haar belangrijk dat op haar uitvaart het gebed dat 
Jezus aan zijn leerlingen leerde, werd gebeden. Zo baden wij in een 
kring rondom haar het ‘Onze Vader’. De basis van het christelijk geloof. 
Wij wensen dat de Eeuwige haar nabestaanden mag troosten bij de 
leegte die zij achterlaat. 
Foekje van Gameren  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Dank (1) 
Beste mensen, via deze weg willen wij, Wouter en Marianne,  iedereen 
bedanken die op welke manier dan ook geholpen heeft met de 
herdenkingsdienst van onze zoon Remco.  
De dienst is geheel gegaan zoals Remco en wij het als gezin bedacht 
hadden. Remco heeft een mooi afscheid gehad. De dienst is in grote 
getale bijgewoond en online gezien en wordt nog steeds bekeken. Dit 
is ons tot grote steun. Het medeleven met ons gezin is enorm.  
Remco heeft een grote lege plek achtergelaten; hier moeten wij mee 
leren omgaan . Dit kost tijd. Wij putten kracht uit de hulp van boven en 
van de vele mensen om ons heen. 
Met vriendelijke groet, 
Wouter, Marianne en de kinderen van der Gaag.  
 
Dank (2)  
Graag wil ik iedereen die tijdens mijn ziekzijn heeft meegeleefd, 
hiervoor hartelijk bedanken. Het was erg fijn om zoveel blijken van 
meeleven in verschillende vormen en hartverwarmende woorden van 
jullie te krijgen. Het gaat nu gelukkig weer een stuk beter.  
Nogmaals: heel erg bedankt allemaal.  
Piet Wilschut 
 
Een hartelijke groet van … 
- Rien en Karin Bakker. Nu de onderzoeksfase rond de uitgezaaide 
kanker achter de rug is gaat Riens behandeltraject met chemokuren 
eind juli starten. Lichamelijk gaat het momenteel een stuk beter en kan 
er in deze vakantieperiode  gelukkig weer gefietst en gewandeld 
worden.  
- Willy Rijswijk.  Het is voor Willy  momenteel vanwege lichamelijke 
conditie niet goed mogelijk om “live”  bij onze  zondagse kerkdiensten 
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aanwezig te zijn. Dankzij de uitzendingen via het internet voelt zij zich 
echter nog steeds wekelijks nauw bij ons betrokken. Vanuit haar 
woonkamer een hartelijke groet aan ons allen.  
Wim Debets 
 

DE BLOEMEN 
 

De bloemen van zondag 10  juli gingen met onze 
hartelijke groet en ter bemoediging  naar:  
- mevr. den Hertog,  Zeewinde   
             en met hartelijke groet en felicitaties naar: 
- dhr. en mevr. Kramer-v. Middendorp,  Chopinsingel (25 jr. getrouwd) 
- dhr. en mevr. Jonker- Geelhoed,   Batenstein  (45 jr. getrouwd)  
- mevr. van ’t Wout- Geerlof,  Uranusstraat  (jarig)   
- mevr. Gerhards,  Sterrenlaan (jarig)  
 

ACTIVITEITEN 
Kerkapp Goede Bron 
Ik ben blij, ik heb de kerkapp. Na het downloaden (programmaatje 
zetten op de telefoon) even nadenken i.v.m. privacy, je moet namelijk 
je voornaam en achternaam vermelden, dan ook nog een profielfoto 
plaatsen. Maar ja, dat is niet anders dan op Facebook, Twitter enz. Op 
de kerkapp zijn verschillende mogelijkheden: naast Mijn kerk, Agenda, 
Geven, Gemeente en Uw profiel. Via Mijn Kerk zijn er meldingen van 
de Goede Bron, Kleurrijk, Info kerkapp. Omzien naar elkaar en vraag en 
aanbod. Dan geeft de kerkapp de mogelijkheid om veilig uw geld te 
geven aan goede doelen of collectes via iDEAL. Ook nog de ontdek- 
groepen zoals de 30+ groep, ABC Gespreksgroep, Diaconie, 
Driehoorne, Groene Kerk, In gesprek met het Grote Verhaal, Ter 
Inspiratie, Studio de Bron, Troubadours, Werkgroep Jeugd, Werkgroep 
kerkapp, ik ben er zeker één vergeten! 
O ja, ik ben ook lid van Facebook groepen: Alphen Toen en Nu, 
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Genealogie Tempelaar, totaal 28 stuks. Wat een informatie en een 
communicatie, er gaat een wereld voor je open! 
Ik ben blij, als voorzitter van de ouderenbond PCOB, dat ik veel 
ouderen zie op de kerkapp, natuurlijk moeten we met elkaar zoeken 
naar een goede balans voor de informatie en communicatie, zeker 
voor mensen die moeilijk met de telefoon of computer kunnen 
omgaan. Naast de kerkapp hebben we gelukkig, vanuit de kerk, de 
Zondagsbrief, Kleurrijk, website of het kerkblad. Voor ieder wat wils. 
De kerkapp is een aanrader voor kerkgangers en belangstellenden die 
de kerk de Goede Bron een warm hart toedragen. 
Dick Tempelaar 

Heb je een vraag over de app, wil je hulp bij het installeren? Laat het 
weten of stuur een mailtje naar kerkapp@goedebron.nl 
  

 
 

Groene kerk weekuitdaging: FIX IT!  
Kapotte printer, haperend scheerapparaat, 
gescheurde broek of gebroken stoelpoot… Je 
hebt vast zoiets in huis, waarvan je van plan 
bent om een nieuwe aan te schaffen. Soms is 

het gemakzucht en maak je de beslissing in een opwelling. Soms denk 
je gewoon: vervangen is makkelijker dan genezen. In deze 
wegwerpwereld word je sowieso verleid tot het doen van aankopen. 
Nieuwer, groter, beter? Meestal niet een duurzame keuze. Je voelt dat 
de schoen wringt. Maar kan het ook anders? Natuurlijk! 
We gaan het maken/fixen! Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan! Kijk voor tips op:  www.52wekenduurzaam.nl 
Met een vriendelijke groene groet, 
Ineke, Bart en Nieske 
 

mailto:kerkapp@goedebron.nl
http://www.52wekenduurzaam.nl/
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS: 
 
Opbrengsten collectes mei en juni 2022: 
- Voor de Diaconie: € 967,70 en € 392,05   
- Voor ZWO: € 358,70;  
- Voor het CvK: € 1617,30 en € 860,75 (exclusief de af te dragen 
bedragen voor de PKN Jongerenpastoraat en Dorpskerken  € 426,60)  
- Voor Hunedoare: € 469,20 
Dat maakt voor mei een totaal bedrag van € 3342,25   
en voor juni een bedrag van € 2038,10.  
Als CvK zijn we blij met deze prachtige bedragen. We herhalen 
wederom onze woorden van Dank! 
 
Mocht u in de afgelopen weken op vakantie zijn geweest en per 
ongeluk de acceptgiro hebben gemist voor de Solidariteitscollecte dan 
kunt u deze natuurlijk alsnog over maken, zo steunen we andere 
kerken die dat nodig hebben.  
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten 
Paul Kapteyn, Penningmeester CvK Goede Bron. 

 
VANUIT DE KERKENRAAD 

 
De zomervakantie in onze regio is nu echt aangebroken en dat 
betekent dat ook het meeste vergaderwerk stil ligt.  Over enkele 
lopende zaken is het volgende te melden.   
- Startzondag op 11 september:  een voorbereidingsgroepje komt 
volgende week bij elkaar om een eerste aanzet te geven. Streven is om 
veel gemeenteleden bij de voorbereidingen in te schakelen zodat het 
echt een Startzondag mét en voor ons allen zal zijn. Het landelijke PKN 
thema voor het nieuwe seizoen is  “aan tafel”  en ook wij zullen 
gebruik maken van de tips die rond dit jaar thema worden 
aangedragen.  
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- Kerkelijk werker:  deze week vinden de kennismakingsgesprekken 
met drie belangstellenden plaats. De sollicitatiecommissie hoopt dat er 
na deze gesprekken een geschikte kandidaat kan worden 
voorgedragen.   
- Classicaal  college:  vanuit de classis kregen we, n.a.v. onze oproep, 
bericht dat er hard gewerkt wordt om op korte termijn met een 
uitspraak te komen.  We zullen dus nog even geduld moeten 
opbrengen.   
Dirk Tack en Wim Debets 
 

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 
 

 
                      Zomersluiting Kerkelijk Bureau 
 
Het Bureau is tussen 9.00 en 12.30 uur geopend op de volgende data: 
-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 

mailto:zalencentrum@debron.info
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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 van 00:01 uur op de 
zondagochtend.  
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AGENDA* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

di 19 juli Uit naar Rozen en 
Radijs 

Burgerveen  

vr. 22 juli Ontmoeting met 
naald en draad  

De Bron  9:30 uur 

vr. 22 juli Workshop Vilten De Bron 10:30 uur 

do. 11 aug. Overleg opzet 
leerhuizen 

De Bron 19:30 uur 

woe
. 

24 aug.  Ouderenmiddag  Buurten & 
Zo 

14:00 uur 

zat. 27 aug.  Vrijwilligersavond De Bron 17:00 uur 

do.  1 sept Leesclub De Bron 20:00 uur 

za. 10 sept Doedag  De Bron 15:00 uur 

zo. 11 sept Startzondag De Bron 10.00 uur 
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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 een predikant neem dan 

 contact op met Wim Debets (zie hierboven)  

mailto:paul.van.dijk@hetnet.nl
https://d.docs.live.net/9eb84dde561e21fe/Documenten/zondagsbrieven/paulvanderloo@goedebron.nl
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

