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De Goede Herderkerk  

10:00 uur  

 
Voorganger ds. Jan Hulzebosch 

Lector Jolande Steunebrink 

Ambtsdragers Wim Debets 
Jarry van Sabben 
Vicky van Dok 

Muzikale 
medewerking 

Jaap van de Sar (orgel) 

Collectes 1e : Diaconie: vluchtelingenwerk Nederland 
2e : Plaatselijk werk:  welkomstwerk 

 
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 7 augustus 2022 
10:00 uur: De Goede Herderkerk,  
voorganger pastor Fred Flantua 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15833740-202207171000
http://www.goedebron.nl/
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

 
 

Zondag 31 juli om 10.00 uur in de Goede Herderkerk. 
Welke school kies je bijvoorbeeld voor je kind? 
Waar leer je voor en waar leef je voor? 
De lezingen uit Prediker 2, 1-11 en Lucas 12, 13-21 geven te denken.  
Ze laten ons in een spiegel kijken naar onszelf. 
Waar besteed ik de meeste tijd aan? Hoe besteed ik mijn geld? 
Hoeveel uren zit ik op mijn smartphone?  
En: het evangelie vertelt over een stapel-gek… 
Een goede dienst! 
Ds. Jan Hulzebosch, de voorganger vanmorgen. 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
In Memoriam:  Hilvert Stoter  * 24 juli 1949  –    8 juli 2022  
Op  8 juli jl. is op de leeftijd van 72 jaar overleden:  Hilvert Stoter.  
Hilvert werd geboren in Meppel. In zijn jonge jaren trok Hilvert naar 
Israël waar hij  Betty ontmoette. Het jonge stel trouwde in 1978,  
vestigde zich in Alphen aan den Rijn en werd zeer actief in de 
toenmalige Ashramgemeente. Er werden in de loop der jaren drie 
kinderen, Esther, Peter en Floris,  geboren. Na zijn werkzame leven in 
de financiële sector werd Hilvert vrijwilliger bij Natuurmonumenten 
waar hij duidelijk op zijn plaats was.   
In januari van dit jaar werd Hilvert ziek en bleek er sprake te zijn van 
maagkanker. Er volgde een periode van behandeling met veel ups en 
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downs. Toen Betty, zoals gebruikelijk, na een bezoek in het revalidatie-
centrum afscheid nam met de woorden “tot morgen” kon zij niet 
bevroeden dat Hilvert diezelfde avond plotseling zou overlijden. 
Tijdens de afscheidsdienst op 16 juli jl. werden veel dierbare 
herinneringen gedeeld. Met o.m. een verwijzing naar de afbeelding op 
de rouwkaart:  “Ik herinner me Hilvert als een mooi, rustig, integer 
mens” en de tekst: “Hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare 
indruk die hij achterlaat”.   
We wensen echtgenote Betty, de kinderen en de kleinkinderen heel 
veel sterkte toe en de nabijheid van God bij het verwerken van dit 
grote verlies. 
ds. Piet Baane 
 
Werkgroep pastoraat  
Ontvangen via Jopie Verhorst een bedrag van € 10,00 voor de bloemen 
in de kerk.  Hartelijk dank voor de gift. 
Ina Hogenes. 
 
Gevraagd: huishoudelijke hulp. 
Eén van onze oudere gemeenteleden, woonachtig in Ridderveld,  is 
gedurende de komende  maand augustus erg onthand omdat de 
wekelijkse huishoudelijke hulp dan niet beschikbaar is.   
We zijn daarom op zoek naar een tijdelijke hulp voor twee uur licht 
huishoudelijk werk  tijdens één ochtend ( ± 9:00 – 11:00 uur)  per week 
op nog nader af te spreken dagen. Voor alle duidelijkheid: de W.M.O.  
voorziet niet in een vervangingsregeling………..   er staat dus géén 
financiële vergoeding tegenover. 
Als  u/jij meent, desondanks, kans te zien om die helpende hand te 
bieden, neem dan telefonisch contact  op met dhr. Evert den Hertog 
(06-54744201) of per mail  email: evertalphen@gmail.com 
Bij voorbaat dank. 
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DE BLOEMEN 
 
De bloemen van zondag 24 juli gingen vanuit onze wijkgemeente 
Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar 
- Mevr. van Wallenburg, Uranusstraat, verjaardag 
- Dhr. van den Berg, Wederikstraat, verjaardag 
en ter bemoediging naar 
- Familie Bakker, van Boetzelaerstraat  
- Familie van der Gaag, Lokhorst 
Als dank voor het vele vrijwilligerswerk ging een boeket naar 
- Dhr. van Duin, Schelfhorst  

ACTIVITEITEN 
 
Startzondag, 2e oproep 

Vorige week informeerden we u/jou over de 
plannen rond de Startzondag. Over de invulling 
van de kerkdienst wordt momenteel  nagedacht 
en ná de dienst willen we een aantal workshops 
aanbieden. We publiceerden vorige week een 
eerste oproep. Er kwamen inmiddels twee goed 
bruikbare reacties binnen. Die smaken naar 
meer, dus bij deze opnieuw de oproep:  als u/ jij 

denkt een leuke, inspirerende  workshop te kunnen aanbieden……  laat 
het ons,  Ina Rietberg - Gerda Siereveld - Wim Debets,  z.s.m. weten. 
We zien uit naar uw/jouw reactie.   
Ina, Gerda en Wim  
 
Oekraïense middag afgelast. 
De Oekraïense middag van 7 augustus in de Bron gaat niet door! 
Nieske de Meij  
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Groene kerk 
Het is vakantie! Het moment om even de boel de 
boel te laten. Maar doen we dat tegenwoordig 
wel echt? Met onze verslavende smartphone en 
andere schermpjes draait er in de (onzichtbare 
wereld) nog een heleboel door. Goed om daar bij stil te staan,  
echt even stil te staan en een digitale break/pauze te nemen. 
Tegenwoordig zijn we omringd door media en hebben we de 
mogelijkheid om altijd ‘aan’ te staan. Soms is dat leuk en handig, maar 
vaak raken we de balans kwijt tussen online en offline. De gemiddelde 
schermtijd neemt steeds verder toe. Social media, mailtjes en appjes. 
Nog even kijken op een nieuwssite. Verslavend! 
Al die beeldschermen verbruiken niet alleen letterlijk heel veel 
energie, maar zorgen er ook voor dat jij lastiger in slaap valt, 
überhaupt steeds moeilijker oplaadt. Hoe zorg je weer voor gezond 
schermgebruik?  
1. Maak je slaapkamer schermvrij - Maak van je slaapkamer een 
beeldscherm vrije zone. 
2. Zet je notificaties (deels) uit - Zet je telefoon op stille stand en push-
notificaties van apps uit. Notificaties zijn op een slimme manier ont-
worpen zodat het brein onmiddellijk de neiging heeft om te reageren. 
3. Maak bewuste keuzes welke apps je gebruikt -  Een goed begin voor 
een digitale detox/dieet kan zijn het (tijdelijk) verwijderen van apps die 
veel van jouw aandacht opeisen. 
4. Leg je telefoon weg (bijvoorbeeld) tijdens en na het eten  -  Bepaal 
een aantal momenten op de dag dat je je telefoon helemaal weg legt, 
bv tijdens het eten en het uur na het eten. 
5. Zorg voor afwisseling  -  Wissel het online zijn af met een wandeling, 
het lezen van een boek of een gesprek met een vriend. 
Succes!  
Bart, Ineke en Nieske  
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Vrijwilligersdag Goede Bron 
De vrijwilligersdag, dit jaar georganiseerd 
door de werkgroep ZWO, wordt gehouden op 
zaterdag 27 augustus 2022 in De Bron.  

De vrijwilligersdag is twee jaar niet geweest vanwege corona. Deze 
keer is het anders dan de vorige keren: het wordt een dag voor de 
vrijwilligers van Stichting De Bron, de Parochiekern De Bron en de PKN 
gemeente Goede Bron. U wordt van harte uitgenodigd. (Doet u ook 
vrijwilligerswerk voor stichting De Bron dan krijgt u mogelijk een 
dubbele uitnodiging.) 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. Wacht u daarmee niet 
tot het laatste moment. 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  ……………………………………….…………………… 

mailto:vrijwilligersavond@goedebron.nl
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Ouderenmiddag met high tea 
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.  
Tijd: Inloop vanaf 14.00 uur tot 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. 
Aanmelden kan nog tot uiterlijk 10 augustus 
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) 
 

 
 

mailto:gerda.siereveld@gmail.com
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Uitspraak Classicaal College: In de Zondagsbrief van vorige week stond 
een samenvatting van de uitspraak van het Classicaal College 
betreffende het ingediende bezwaar tegen het besluit om De Goede 
Herderkerk te verkopen. Ook stond er vermeld dat de volledige tekst 
van de uitspraak  aan te vragen is en ook deze week is dat mogelijk via 
telefoon of mail naar ondergetekende. 
Reacties: Een flink aantal gemeenteleden maakte inmiddels  gebruik 
van die aanvraagmogelijkheid en daarbij werden ook diverse reacties 
en adviezen gegeven. Die blijken van meeleven en meedenken worden 
zeker op prijs gesteld en zullen ook meegenomen worden in de 
komende besprekingen binnen de kerkenraad.  
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 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 
 

mailto:zalencentrum@debron.info
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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 
 
 

 
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 

do. 11 aug. Overleg opzet 
leerhuizen 

De Bron 19:30 uur 

di.  16 aug. Uitstapje 
koffiemorgen 

Rozen & 
Radijs  

 

woe 24 aug. Ouderenmiddag 
met high-tea  

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 09:00 tot 
15:00 uur 

zo. 11 sept Startzondag De Bron 10.00 uur 

zo.  16 okt. Film & High-tea Park 
Filmhuis 
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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
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