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De Goede Herderkerk
10:00 uur

Voorganger

ds. Piet Baane

Lector

Carien Ferguson

Driehoorne
19:00 uur

Pastor Fred Flantua

Ambtsdragers Marlou Gebel
Ina Rietberg
Bert Voorbij
Gerda Siereveld
Muzikale
Peter Siereveld
medewerking
Collectes
1e: Kosten catechese
2e: Energiekosten

Ingrid Richters
Berry Wijnans

Mees Biesma

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 31 juli 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk, voorganger ds. Jan Hulzebosch
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 24 juli om 10:00 uur in De Goede Herderkerk
“ VAN GOD LOS ? DE ONSTUIMIGE JAREN ZESTIG”…
Wat is er aan de hand in onze geloofsbeleving, dat we over God zijn
gaan spreken in termen “ van-God-los”? Betekent de secularisatie het
definitieve einde van alle godsdienstigheid? Je zou het haast denken
na een bezoek aan de tentoonstelling in het Catharijneconvent.
In de lezingen vandaag staat niet het afstand nemen van God centraal,
maar nieuw engagement. Leven als leerling van Christus is leven in de
aanroeping: het is bidden om gerechtigheid ter wille van de hopelozen.
Het is stem geven aan het onuitsprekelijk zuchten van de monddood
gemaakten. Bidden is een daad van plaatsbekleding !
Lezingen: Lukas 11, 1-13 en Genesis 18, 20-33. Wij vieren in deze
dienst ook de Maaltijd!
Ds. Piet Baane
Zondag 24 juli om 19:00 uur in Driehoorne
Pastor Fred Flantua zal ons voorgaan in deze dienst. Ouderling van
dienst Ingrid Richters en pastoraal medewerker Berry Wijnans zullen
deze dienst begeleiden.
U bent allen van harte welkom om zondagavond om 19.00 uur de
dienst bij te wonen. Na de dienst drinken we met z'n allen koffie of
thee.
Namens de pastorale werkgroep,
Berry Wijnans
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Dank: Van de nabestaanden van mw. Johanna Boerefijn-van Braak
ontvingen we het volgende bericht:
Wij danken iedereen voor de belangstelling, kaarten, berichten en
bloemen die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze
moeder. Al deze blijken van medeleven en steun hebben ons erg goed
gedaan.
Johan, Wouter en Arnold
Groet van Paul van Dijk: In ons wekelijkse contact gaf Paul aan dat hij
erg veel steun vanuit de gemeente ervaart. Partner Hetty is
momenteel ook noodgedwongen thuis; dit vanwege een nare
ontsteking in de schouder. Van beiden een hartelijke groet aan ons
allen.
Mw. Klaassen wil graag het volgende bericht met ons delen: Na twee
ziekenhuisopnames en drie operaties aan zijn voet, verblijft dhr.
Charles Klaasen nu op afdeling De Brug voor verdere revalidatie.
(Alrijne Revalidatie afdeling de Brug, Meteoorlaan 4, 2402 WC Alphen
aan den Rijn)
We wensen alle genoemden Gods nabijheid, goede moed en, voor
zover mogelijk, een voorspoedig herstel.
Wim Debets
Bezoek: Op bezoek geweest bij de fam. Bakker in Langeraar en zij
hebben het goed samen. Zij zijn blij met de betrokkenheid van Goede
Bron. Via de Zondagsbrief en de kerkbode. Ook bezoeken zij beiden
daar om de week de kerkdiensten op zaterdagmorgen. Zij hebben
samen pas een mooie fietstocht gemaakt met een fietsmaatje in de
omgeving. Een hartelijke groet van Evert en Ina Bakker.
Ina Hogenes
Ontvangen: Voor de kerk een bedrag ontvangen van € 20,=.
Hartelijk dank voor de bijdrage. Ina Hogenes
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DE BLOEMEN
De bloemen uit de kerkdienst van zondag 17 juli
gingen met een hartelijke groet en ter
bemoediging naar: Piet en Sari Wilschut,
Thailandsingel.
En met onze felicitaties i.v.m. hun verjaardag
naar:
Mevr. Vermaat-Blom, Klaverhof
Mevr. Schout-v.d. Giesen, Uranusstraat
Mevr. ten Brink-v. Harskamp, Uranusstraat
ACTIVITEITEN

Ontmoetingsmiddag met mensen uit Oekraïne
Op zondag 7 augustus is er weer een middag gepland waar de
Oekraïense mensen en gemeenteleden van Goede Bron elkaar kunnen
ontmoeten. Het is van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Bron.
Met de kinderen gaan we oud Hollandse spelletjes spelen.
Wees welkom en graag even opgeven als je komt.
nieskedemeij@gmail.com
Uitstapje koffiemorgendeelnemers uitgesteld
Helaas kon het jaarlijkse uitstapje naar Rozen &
Radijs op 19 juli niet doorgaan. De omstandigheden
in de tropische tuin zouden beslist niet behaaglijk
geweest zijn. Ons werd niet de garantie gegeven dat
het beneden de 30 graden zou blijven.
Van de 32 mensen die mee zouden gaan hebben we er 30 kunnen
bereiken. Twee mensen zijn alsnog opgevangen bij de Goede
Herderkerk.
Als werkgroep hebben wij voor de vaste deelnemers aan de
koffiemorgen nu gereserveerd voor 16 augustus. We hopen dat dan
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het niet zo warm zal worden. Wij gaan er vanuit dat iedereen die zich
heeft aangemeld, ook de chauffeurs, 16 augustus om 10.00 uur
aanwezig zal zijn. Zo niet dan horen wij dat graag, bel even naar de
familie Tempelaar tel. 0172-477312 of 06-42252985, een email kan
ook: dick.tempelaar@hccnet.nl
Corrie Tempelaar
Startzondag, een oproep
Een voorbereidingsgroep voor de komende Startzondag heeft deze
week vergaderd over de invulling van de Startzondag op 11 september
a.s. Er zijn enkele grote lijnen uitgezet en gedacht wordt aan o.m. een
aantal workshops waarin voor een-ieder-wat-wils
wordt aangeboden. Nu aan u, gemeenteleden, deze
vraag: vindt u / vind jij het leuk om een eigen
workshop aan te bieden? Heeft u, heb jij, een activiteit
in gedachten die je graag met anderen wilt delen, dan
kunt u/je dit doorgeven aan Ina Rietberg, Gerda
Siereveld of Wim Debets. We overleggen daarna over de
mogelijkheden. We zijn benieuwd naar de reacties.
Ina, Gerda en Wim
Klussers gezocht voor de 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 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!
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Opgeven kan bij Rob de Boer: r.de.boer361@icloud.com
(let op dit is een gecorrigeerd emailadres); Tel.: 06-41286440
Vooraankondiging: Film en high tea zondag 16 oktober
Na het succes van enkele jaren geleden wordt er opnieuw een film/
high tea middag georganiseerd in het Park Filmhuis.
Noteert u dit alvast in uw agenda: Zondagmiddag 16 oktober
Meer informatie volgt nog dus houdt publicaties in de gaten...
Activiteitencommissie Goede Bron
Groene kerk weekuitdaging: Geef Geluk
Sta je op het punt om een cadeautje te kopen
voor iemand die jarig is of valt er iets anders
te vieren? Ren niet meteen naar de winkel.
Spullen hebben we wel genoeg. Deze keer pak je het anders aan. Je
bedenkt iets waar je de ander echt blij mee kunt maken, geef een
mooie duurzame ervaring.
Aspire not to have more, but to be more (Streef er niet naar om meer te
hébben, maar om meer te zìjn)
Waarom?
Ervaringen laten zich moeilijk vergelijken en zorgen dat het geluk
minder van een ander afhangt. Ervaringen binden je met andere
mensen, maken mooie herinneringen en hebben de potentie om je te
laten groeien als persoon.
Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen.
Kleine stap
Denk eens na wie jij deze week gelukkig kunt maken? bedenk een
ervaring en ga op duurzame date!
Met een vriendelijke groene groet,
Ineke, Bart en Nieske
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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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DIACONIE en ZWO
Hieronder een specificatie van de collecteopbrengsten over de
maanden mei en juni:
Diaconie
01 Mei - Wereldhuis Amsterdam
€ 330,20
08 Mei – Bloemenfonds
€ 284,20
22 Mei – Kerk in Actie – De Glind
€ 333,30
12 juni - Buurten en Zo
€ 282,05
Juni Bloemenfonds (collectezak)
€ 110,00
ZWO
05 juni - Kerk in Actie – Pinksterzending
€ 358,70
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Paul van der Meer, Wnd. Penningmeester Diaconie en ZWO
VANUIT DE KERKENRAAD
Uitspraak van het Classicaal College:
Vorige week woensdag ontvingen wij bericht van het Classicaal College
voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in ZuidHolland. Op donderdag is hierover een mededeling verstuurd naar alle
ontvangers van de digitale Zondagsbrief en op zondag is diezelfde
mededeling voorgelezen tijdens het deelmoment in de kerkdienst.
Volledigheidshalve vindt u hieronder nogmaals die eerder aangeboden
tekst:
Ingediende bezwaar:
Het draait hier om het eertijds ingediende bezwaar waarin het
standpunt wordt ingenomen dat de besluitvorming, die heeft geleid tot
de keuze om De Goede Herderkerk te verkopen en niet de Bron,
onvoldoende zorgvuldig is verlopen.
Beoordeling College:
Het College komt nu met het oordeel dat het ingediende bezwaar, dat
de mogelijkheid om de Bron te verkopen niet is onderzocht, gegrond is.
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Ook meldt het College dat er ten onrechte melding is gemaakt van een
mogelijk verlies van € 500.000,= bij eventuele verkoop van de Bron. De
consequentie van het hierboven vermelde is dat, wanneer de
kerkenraad één van beide kerkgebouwen wil verkopen, daarover een
nieuw besluit dient te worden genomen met inachtneming van de
uitspraak van het College, waarbij geldt dat pas tot zo'n besluit
gekomen kan worden nadat de leden van de gemeente daarin gekend
en daarover gehoord zijn.
Tot zover de informatie vanuit het Classicaal College. Voor ons allen
een uitspraak met de nodige consequenties. We zullen ons als
kerkenraad daarover eerst goed moeten beraden en met elkaar
overleggen welke volgende stappen genomen dienen te worden. We
houden u op de hoogte.
Tenslotte, als u prijs stelt op inzage in de volledige reactie van het
Classicaal College dan kunt u dit aan mij doorgeven. Het bedoelde
document wordt dan naar u toegestuurd.
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.
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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.

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 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
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AGENDA*

DAG

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

AANVANG

vr.

22 juli

De Bron

9:30 uur

vr.
do.

22 juli
11 aug.

De Bron
De Bron

10:30 uur
19:30 uur

zo.

7 aug.

De Bron

14.00 tot
16:00 uur

di.

16 aug.

woe

24 aug.

zat.
do.
za.

27 aug.
1 sept.
10 sept

Ontmoeting met
naald en draad
Workshop Vilten
Overleg opzet
leerhuizen
Ontmoetingsmiddag
met Oekraïense
mensen
Uitstapje
koffiemorgen
Ouderenmiddag
met high-tea
Vrijwilligersavond
Leesclub
Doedag

zo.
zo.

11 sept
16 okt.

Startzondag
Film & High-tea

De Bron
Park
Filmhuis

11

Rozen &
Radijs
Buurten &
Zo
De Bron
De Bron
De Bron

14:00 uur
17:00 uur
20:00 uur
09:00 tot
15:00 uur
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)
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