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De Goede Herderkerk
10:00 uur

Voorganger

Pastor Fred Flantua

Lector

Sjoerd van Dok

Ambtsdragers

Dirk Tack
Johan Verduijn
Janny de Jong
Mees Biesma

Organist
Collectes

Driehoorne
19:00 uur

Ds. Jan Hulzebosch
Ina Hogenes
Anja Noomen
Sybren Brons

1e : Diaconie: rolstoelbus Oudshoorn
2e : Gebouwen: klein onderhoud
3e : Gebouwen: groot onderhoud

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 14 augustus 2022
10:00 uur: De Goede Herderkerk
Voorganger: mw. Tineke de Jong-Kool
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 7 augustus om 10.00 uur in de Goede Herderkerk.
Thema: “Houd je ogen open” n.a.v. Lucas 12 : 32-40
‘Houd je ogen open, om te zien wat is, wat zijn zal. Durf te dromen, te
verwachten, onbezorgd uit te zien voorbij de horizon’, zegt Lucas.
Jezus laat zien dat, wie zich overgeeft aan
de ontferming van God zal zich over de
ander ontfermen, liefde geven, licht
uitdragen. Dat betekent het Koninkrijk
van God zoeken. Geen koninkrijk wat je
zelf maakt, moet verdienen. Nee, een
Koninkrijk dat je gegeven wordt. Graag tot a.s. zondag
Pastor Fred Flantua
Zondag 7 augustus om 19:00 uur in Driehoorne
Ds. Jan Hulzebosch zal ons voorgaan in deze dienst in de kerkzaal van
Driehoorne. Ouderling van dienst mevrouw Ina Hogenes en pastoraal
medewerker Anja Noomen 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

Hartelijk dank:
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor al het medeleven en de blijken
van persoonlijke betrokkenheid na het overlijden van Tiny van der
Tang- de Vos. Het deed ons erg goed te merken dat velen van jullie
zulke mooie herinneringen aan haar hebben. Dat heeft ons erg
gesteund en getroost .
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen,
Wim van der Tang
Zorg:
Beste mensen, met pijn in mijn hart neem ik afscheid van alles wat ik
voor onze kerk deed. Op dit moment is het belangrijker om thuis te zijn
en voor Frans te kunnen zorgen. Toen hij in 2019 met zijn fiets gevallen
was had ik geen idee, dat hij gevallen was door een andere ziekte, die
PSP heet. Een zeldzame hersenziekte met een progressief verloop en
waar geen medicatie voor is. Nu zijn we bijna drie jaar verder en zijn
korte geheugen is nooit teruggekomen, zijn spieren verstijven,
waardoor hij niet goed meer kan lopen en zo gaan we steeds verder
achteruit. Een moeilijke fase in ons leven, maar waar we wel het beste
van maken samen. We kijken samen online naar de diensten en zijn op
die manier nog met de kerk verbonden. Gelukkig krijg ik de kracht om
het voor Frans zo draaglijk mogelijk te maken.
Een hartelijke groet en tot ziens.
Frans en Ingrid Richters
Allemaal bedankt:
Graag wil ik iedereen die na het verkeersongeval en tijdens het verblijf
in het ziekenhuis en nu in de herstelperiode thuis heeft meegeleefd,
kaarten, brieven en e-mails heeft gestuurd (bijna 100) hiervoor
hartelijk bedanken. Het was erg fijn om uit onze gemeente Goede Bron
zoveel blijken van meeleven en hartverwarmende woorden van jullie
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te krijgen. Het herstel gaat langzaam maar gestaag en ik kan steeds
meer zelfstandig, ik zie er ook naar uit om de kerkdiensten weer te
kunnen bezoeken. Nogmaals: heel erg bedankt allemaal, ook namens
Evert. Met vriendelijke groet van
Ans den Hertog
Blinden, slechtziende en licht-gevoelige mensen.
In het felle zonlicht van de zomer ontmoette ik een aardige vrouw met
een donkere zonnebril, zij vertelde dat zij slecht kan zien en dat het
scherpe licht in deze zomertijd haar verblindt. In deze situatie wordt
het “kunnen zien” voor haar zeer moeilijk. Zij heeft door haar handicap
een onveilig gevoel. Helaas is er weinig begrip van mensen, zij vragen
haar de bril af te zetten omdat het volgens hen niet gepast is om met
iemand te spreken als je een donkere bril draagt waardoor je iemands
ogen niet kan zien. Rommel en fietsen die schots en scheef op het
trottoir staan kunnen ook een probleem opleveren, mensen die slecht
zien en minder goed lopen kunnen daardoor vallen. Laten wij
met elkaar wat begrip tonen voor onze medemens. Ik heb mevrouw
beloofd dit stukje te schrijven. Een beetje liefde voor elkaar maakt vele
dromen waar. Met dank voor het begrip,
Wilma Gerver
Huis Teun en Ali afgebrand
Afgelopen zondag is het huis aan het Windepad, waar vroeger Teun en
Ali de Lange woonden, afgebrand. Dat is allereerst erg en verdrietig
voor de direct betrokkenen. Voor ons roept het vooral herinneringen
op aan Teun en Ali zelf en aan de weilanddiensten, die daar vele jaren
zijn gehouden. We waren er altijd van harte welkom. Zittend in het
gras, soms op een baal hooi, samen een viering meemaken. Met de
beroemde chocolademelk, gemaakt door Ali, na afloop. Een plek waar
velen herinneringen aan hebben is nu verwoest helaas.
Dirk Tack
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DE BLOEMEN

De bloemen van zondag 31 juli gingen vanuit onze wijkgemeente
Goede Bron met een hartelijke groet en ter bemoediging naar:
- mevr. den Heijer (Briljantstraat)
en met hartelijke groet en felicitaties naar de jarige gemeenteleden:
- mevr. Verwoerd (Smaragdstraat)
- mevr. Versteeg- de Jeu (Preludeweg)
- mevr. van Oord-van der Vlies - Popering (Baronie)
INFORMATIE COLLECTE
Aankondiging collecte 14 augustus – Stichting WereldPsychologen
Sinds 2021 steunt ZWO de Stichting
WereldPsychologen voor een periode van drie jaar.
Deze organisatie is ontstaan na een bezoek in 2018
aan twee vluchtelingenkampen op Lesbos.
Aanleiding voor het opzetten was het zien van de
zeer schrijnende psychische nood en de ontoereikende hulp ter plekke.
De steun van WereldPsychologen bestaat uit het aanschuiven bij
gesprekken en het bieden van psychische hulp aan de advocaten en
kennisoverdracht. Hierdoor staan de advocaten er steviger in en
hebben daarom minder angst om diepgaande gesprekken met
vluchtelingen te voeren, en de vluchtelingen kunnen gemakkelijker
hun hele verhaal kwijt. “Wij zien psychosociale hulp als net zo
belangrijk als voedsel, water, onderdak en veiligheid. Het is geen
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bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire
noodhulp”, vertelden initiatiefneemsters Gea Dunniek en Jeanette
Jaspers vorig jaar tijdens een presentatie in onze gemeente. In de
dienst van zondag 14 augustus in de Goede Herderkerk zal Jeanette
Jaspers opnieuw iets over het werk van WereldPsychologen vertellen.
Na afloop van de dienst is er tijdens de koffie ruimte voor het stellen
van vragen. Het zal u niet verbazen dat de collecte tijdens deze dienst
bestemd is voor het werk van de Stichting WereldPsychologen.
Namens de werkgroep ZWO, van harte aanbevolen!
Marieke Roggeveen ( werkgroep ZWO)

ACTIVITEITEN
Klussers gezocht voor de Doe-dag in de Bron op zat. 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!
Opgeven kan bij Rob de Boer: r.de.boer361@icloud.com
Tel.: 06-41286440

Oekraïense middag afgelast.
De Oekraïense middag van 7 augustus in de Bron gaat niet door!
Nieske de Meij

6

Nr. 203

Zondagsbrief 7 augustus 2022

Ouderenmiddag met Hightea op 24 augustus
Onderstaand bericht is u vast niet ontgaan. Het
heeft al een aantal keer in de Zondagsbrief
gestaan. We hebben ook al een aantal
aanmeldingen ontvangen. Om de gezelligheid nog
meer te verhogen willen we graag wat meer
mensen verwelkomen. U kunt zich gelukkig nog steeds opgeven. Dit
kan nog tot 10 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, Alphen aan den Rijn
Tijd:
inloop vanaf 14.00 uur, eindtijd 17.00 uur.
Aanmelden: bij Gerda Siereveld, gerda.siereveld@gmail.com of
telefonisch : 06-52066834 óf 0172-444177 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. 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 WEEK 31 : Wat gaan we doen? Bekijk een Eik!
Best vreemd eigenlijk.. Logo’s van bedrijven
herkennen we vaak meteen, maar herken jij
het ‘logo&#39; van een plant of boom ook zo
snel? Planten en bomen kunnen helaas geen
reclame maken voor zichzelf (zou het daarom
zo slecht gaan met de biodiversiteit?). Deze week gaan we ze een
handje te helpen! Op de site www.52wekenduurzaam.nl staan vijf
logo’s van bedrijven en vijf blaadjes van een boom. Probeer maar eens
of je ze weet! Het was wel even schrikken toen wij deze test met onze
kinderen(en zelf!) deden. Twitter herkenden ze wel, maar het blad van
een eik? Geen idee. Maar goed: alles wat je aandacht geeft groeit. Dus
laten we onze natuur deze week meer aandacht geven!
Liefde voor de natuur begint door er vertrouwd mee te raken. Door
planten en bomen te herkennen. Door te weten welke bomen er in je
straat, park of bos staan en wat hun (goede) eigenschappen zijn. Dan
krijg je er ook meer waardering voor. En zul je misschien in opstand
komen als ze gekapt worden. Hoogste tijd dat we ons meer inzetten
om de natuur te behouden.
Kleine stap: Neem jezelf voor om elke dag 20 minuten in de natuur
door te brengen en minstens één nieuw plantje of boom te leren
kennen. Er zijn diverse plantenherkenning apps (ze staan in de tips).
Hoeveel ken jij er aan het eind van deze week?
Grote stap: Bedenk meer manieren om ‘reclame’ voor de natuur te
maken. Neem je kinderen mee het bos in en wees nieuwsgierig. Sluit je
aan bij initiatieven zoals Meer bomen nu. Ook kun je de natuur
beschermen en de teruggang in biodiversiteit stoppen door zelf stukjes
aarde te kopen. Er zijn daarin verschillende opties zoals bijvoorbeeld
bij Land van ons . Of wordt lid van een natuurorganisatie!
Je zou 20 minuten per dag in de natuur moeten doorbrengen. Tenzij je
het druk hebt, dan minstens een uur.
Bart, Ineke, Nieske
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Startzondag, vervolg oproep
En opnieuw kwam er een workshop-aanbod binnen,
fijn zo! Wie volgt? Denk u/denk jij een leuke
activiteit te kunnen aanbieden? We horen/zien het
graag. Laat het ons maar weten. We zien er naar uit.
Ina Rietberg - Gerda Siereveld - Wim Debets,

Vrijwilligersbijeenkomst 27 augustus (laatste oproep)

Beste
chauffeur, koffieschenker, koster, lid combo, camerabediener,
beameraar, reprodrukker, Troubadour, schoonmaker, lid werkgroep
Dovenpastoraat, tuinwerker, klusser, liturgisch bloemschikker, lid
cantorij, lid wg communicatie, lector, Zondagsbriefmaker, collectant,
pianist, lid ZWO, wijkmedewerker, actie Kerkbalansophaler,
verwelkomer-bij-de-deur, bloembestemmingsregelaar, kerkbladmaker,
wijkmedewerker, lid ambtsdrager, KRRG-bezorger, zalenbeheerder,
Kleurrijkmedewerker, muzikant, roostermaker, Zondagsbriefbezorger,
websitebouwer, Kleurrijkbezorger, leerhuisorganisator, lid werkgroep
Vieren, lid wg. oecumene, koffieochtend-organisator,
pastoraatsmedewerker, lid AK, organist, lid activiteitencommissie, lid
wg jeugd, bloemenbezorger, lid wg groene kerk, organisator
vrijwilligersavond en .…………………….. (vul maar aan)
Je bent van harte welkom op de gezellige vrijwilligersbijeenkomst die
gehouden wordt op zaterdag 27 augustus a.s. in De Bron. Aarzel niet
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om je aan te melden….. hoe meer zielen … En voor de organisatie is
het fijn te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Programma:
vanaf 16:30 uur inloop
17:00 uur welkomstwoord
daarna tijd voor elkaar en activiteiten
18:00 uur barbecue / lopend buffet
21:00 uur: afsluiting
Aanmelden kan t/m 13 augustus via:
*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
==================================
Ja, ik meld mij aan voor de vrijwilligersdag op 27 augustus 2022
Naam ……………………………………………………………………………………..….
Adres ………………………………………………………………………….…………..…
Telefoon ………………………………………………………………….……..……...….
Aantal personen ………………………………………………………………..…..…
Eventueel dieetwensen ……………………………………….……………………
==================================================
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VANUIT DE KERKENRAAD

Zorg: van kerkenraadslid- ouderling Ingrid Richters ontvingen we het
bericht dat zij, vanwege de toenemende zorg voor echtgenoot Frans,
haar kerkelijke activiteiten per direct moet stopzetten. Ingrids taken
zullen, voor zover mogelijk door anderen worden overgenomen. We
wensen Frans en Ingrid alle sterkte toe en Gods nabijheid.
Gebouwen: Afgelopen woensdag lukte het, weliswaar deels via
internetverbinding , om als moderamen bij elkaar te komen om de
laatste ontwikkelingen te bespreken. We staan voor een grote opgave
die we zorgvuldig dienen aan te pakken. Een eerste stap daartoe is om
advies in te winnen en om met de gehele kerkenraad te overleggen. De
eerstvolgende reguliere vergadering staat gepland in september, maar
we lassen een extra vergadering in deze augustusmaand in.
Ambulant predikant: Bij de landelijke PKN is een verzoek ingediend
om voor ons op zoek te gaan naar een ambulant predikant die op korte
termijn inzetbaar is in onze wijkgemeente. We denken dan in de eerste
plaats aan het voorgaan in de kerkdiensten én om dringende pastorale
taken op zich te nemen.
Noodhuisvesting Oekraïners: De gemeente Alphen aan den Rijn
informeerde ons onlangs over de nieuwe noodhuisvesting aan de
President Kennedylaan voor Oekraïense vluchtelingen. De planning is
dat in de twee geplaatste woonunits maximaal 72 personen kunnen
wonen. De inrichting van het omliggende terrein wordt in het najaar
bepaald. Wij ontvingen deze informatie omdat onze Goede Herderkerk
in het woongebied van de genoemde locatie ligt.
Wim Debets
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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

Openingstijden 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
Gerri Sepers, secr. medewerkster Kerkelijk Bureau
AGENDA
DAG
do.
di.

DATUM
11 aug.
16 aug.

ACTIVITEIT
Overleg opzet leerhuizen
Uitstapje koffiemorgen

woe

24 aug.

zat.
do.
za.

27 aug.
1 sept.
10 sept

Ouderenmiddag
met high-tea
Vrijwilligersavond
Leesclub
Doedag

zo.
zo.

11 sept
16 okt.

Startzondag
Film & High-tea

LOCATIE
De Bron
Rozen &
Radijs
Buurten & Zo

AANVANG
19:30 uur

De Bron
De Bron
De Bron

17:00 uur
20:00 uur
09:00 tot
15:00 uur
10.00 uur

De Bron
Park Filmhuis
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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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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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