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De Goede Herderkerk  

10:00 uur  

 

 
 
 

Voorganger Tineke de Jong-Kool 

Lector Rien Bakker 

Ambtsdragers Ina Hogenes 
Wilma Kranenburg 
Eliane Vermeer 

Organist Sybren Brons 

Collectes 1e: ZWO/KIA WereldPsychologen 
2e: Plaatselijk werk: kosten eredienst 

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 21 augustus 2022 
10:00 uur: De Bron 

Voorganger: pastor Fred Flantua 
19:00 uur: Driehoorne 

Voorganger: drs. Hannah Postma-Looije 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15839878-202208071000
http://www.goedebron.nl/
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BIJ DE KERKDIENST 

 

 
Thema “Een ladder van zegen” n.a.v. Genesis 28: 10-20.  
Jakob die de zegen van Esau aftroggelt en zijn vader misleidt. Jakob, de 
bedrieger, krijgt de zegen van God. Is dat niet raar? Heeft een zegen 
dan niets te maken met je daden? We denken er zondag over na.  
Van harte welkom! 
Tineke de Jong 

 

INFORMATIE 1e COLLECTE 
 

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 
bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire 
noodhulp”, vertelden initiatiefneemsters Gea Dunniek en Jeanette 
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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)  

 
OMZIEN NAAR ELKAAR 

 
Overleden gemeenteleden 
Het kerkelijk bureau ontving bericht van overlijden betreffende: 
mw. Neeltje Adriana Devlin-van der Mark (1 aug. 1944–29 juli 2022) 
Mw. Devlin woonde met haar echtgenoot aan de Ouvertureweg. 
De afscheidsplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. We wensen 
de nabestaanden sterkte toe bij het verwerken van dit verlies en de 
nabijheid van de Eeuwige.  
 
De bloemen 
De bloemen van zondag 7 augustus gingen vanuit onze wijkgemeente 
Goede Bron met hartelijke felicitaties naar de jarige gemeenteleden: 

- Mevr. Davelaar  (Sterrenlaan)   
- Dhr. Koedood (Hooftstraat)  

en ter bemoediging naar: 
- Dhr. en mevr. Richters (Loevestein)  
- Dhr. van der Tang   (Kees Musterstraat)  

 -  Dhr. van Hulst   (Argostraat)  
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Pastoraat 
Ontvangen: een gift voor de kerk van € 10,00 via Jopie Verhorst, 
een bedrag van € 10,00 voor de bloemen in de kerk via Bep Boer,  
voor het verjaardagsfonds een bedrag van € 10,00 via Jeanne Verkade. 
Alle gevers hartelijk dank. 
Ina Hogenes 
 
 
Feest van de Geest 

Heeft u ze ook zo gemist?  
De kleurige schilderijen in de kerkzaal 
van De Goede Herderkerk?  
Heel jammer dat we er niet langer van 
kunnen genieten. Maar gelukkig 
hebben we de foto nog! 
Anneke van Egdom 
 

 
ACTIVITEITEN 

 
Herinnering start Cantorij  
De onlangs opgerichte Cantorij van de Goede Bron gaat 
deze maand van start, om te beginnen op vrijdag 19 
augustus met een kennismakingsavond en de week erna 
met de repetities, onder leiding van Riet de Vlieger. 
Het is nog mogelijk om je op te geven voor de nieuwe cantorij. Dat kan  
bij: Jan Bouterse,  tel. 445957; e-mail:   info@mcjbouterse.nl  of 
bij:  Ali Hoekstra, tel. 445312: e-mail:  agghoekstra@hotmail.com 
Van harte welkom!  
Ali Hoekstra en Jan Bouterse 
 

 

mailto:info@mcjbouterse.nl
mailto:agghoekstra@hotmail.com
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Beste Dames van de Gesprekskring “Rondom het Woord” 
Een herinnering : donderdag 18 augustus,  gezellig samen zijn bij Ina 
Hogenes en Beb de Geus,  zo rond 11.30 uur welkom bij Ina. 
Wel even melden als je komt. Hartelijke groet van  
Coby Verbeek 
 
Uitstapje 16 augustus koffiemorgen 
Even nog ter herinnering voor de deelnemers en chauffeurs: 
Om 10.00 uur verzamelen in De Goede Herderkerk, na een kop koffie 
vertrekken we richting Burgerveen. Mocht u toch besluiten om niet 
mee te gaan wilt u dat dan z.s.m. melden bij de fam. Tempelaar tel. 
0172-477312 of 06-42252985, een email kan ook: 
dick.tempelaar@hccnet.nl 
 
Inzameling voedselbank 
Zondag 21 Augustus is de inzameling voor de Voedselbank in de Bron. 
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 
Nieske de Meij 
 

mailto:dick.tempelaar@hccnet.nl
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R2SyAXLjRX27Tz4s_6EYOw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yD4J_h2WQo-PJAurLCsoLg
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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 nog opgeven 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). 
  ================================================ 
 
 

mailto:gerda.siereveld@gmail.com
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Aanmelden vrijwilligersbijeenkomst op 27 augustus.  
Je kunt je t/m deze zondag 14 augustus nog aanmelden om mee te 
doen met de vrijwilligersbijeenkomst op 27 augustus:  
-per e-mail vrijwilligersavond@goedebron.nl met vermelding van 

naam, e-mailadres, aantal personen en eventueel dieetwensen. 
 -per telefoon 0172 430452 (Riek van Hemmen) 
- via de invulstrook  op de tafel bij de ingang van de kerk  

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 
 
  =================================  
 
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 worden uiteraard weer door de Bron verzorgd! 
Schrijf deze datum alvast in uw agenda! 
Opgeven per mail:  r.de.boer361@icloud.com  of tel.: 06-41286440 
Rob de Boer 
 
 
 

mailto:vrijwilligersavond@goedebron.nl
mailto:r.de.boer361@icloud.com
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Groene kerk WEEK 32 
Zie je de buurvrouw die zwerfafval opraapt? 
De campingeigenaar die zijn afval scheidt? 
De buren die vegetarisch bbq-en? Als je goed 
kijkt, zie je heel veel kleine duurzame stapjes 
van mensen om je heen. Benoem ze. 
Verspreid positiviteit. Als je iemand een 

complimentje geeft of iets goeds doet voor een ander, dan maak je 
iemand blij. Dat is leuk voor de ander, maar geeft jezelf ook een 
voldaan gevoel. En je draagt bij aan het rimpel-effect: zoals bij een 
steen in het water, verspreiden de kringen (de positieve gevoelens!) 
zich steeds verder…  Waarom? Als iemand tegen je zegt dat je goed 
bezig bent, ga je stralen.  Grote kans dat je het gedrag gaat herhalen. 
Als we mensen dus complimenten geven over hun duurzame gedrag, 
dan is de kans groot dat dat duurzame gedrag wordt herhaald of zelfs 
uitgebreid. Een goede daad, een compliment geven of iemand 
vriendelijk toelachen kan overal. Je hoeft niet meteen op zoek naar 
grote complimenten over duurzaamheid. Begin klein, zeg gewoon 
‘goed bezig’ of lach iemand vriendelijk toe. Complimenten geven vergt 
training, maar echt iedereen kan het.  Zelfs met een vriendelijke 
glimlach kun je de wereld een klein beetje veranderen… De diepst 
menselijke behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden. 
Kleine stap: Geef deze week iedere dag tenminste aan één 
persoon een compliment. 
Grote stap: Trek je complimentenpak aan en ga een week lang 
onbeperkt strooien met complimenten. Als je iets ziet dat je bevalt, zeg 
het! Schrijf bijvoorbeeld ook een enthousiaste recensie voor een 
duurzaam bedrijf waar je helemaal fan van bent.  
Succes! 
Ineke, Nieske, Bart 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Extra vergadering: Op woensdag 17 augustus staat er een extra 
kerkenraaadsvergadering gepland in verband met de uitspraak van het 
Classicaal College (CCBG). We zullen ons dan beraden over de 
eerstvolgende te nemen stappen. Van diverse gemeenteleden 
ontvingen we reacties die met dit onderwerp te maken hebben en ook 
die reacties nemen we mee in het overleg. Het is weliswaar nog 
steeds vakantietijd maar we hopen dat de meeste kerkenraadsleden, 
evt. via een internetverbinding, aanwezig zullen zijn. 
ds. Paul van Dijk: Dat een burn-out een ongrijpbaar fenomeen is 
ervaart Paul, naar eigen zeggen, letterlijk zo. De rust doet goed maar 
het blijft een onwerkelijke situatie waarin je liever niet beland 
zou zijn. Van Paul en Hetty een hartelijke groet aan ons allen. 
Wisseling kerkgebouw: Deze zondag houden we onze kerkdienst nog 
in De Goede Herderkerk, maar met ingang van volgende week zijn 
onze diensten in De Bron en die blijven daar plaatsvinden tot einde 
september. Met ingang van oktober wisselen we dan weer per 
kalendermaand: oktober in De Goede Herderkerk, november in De 
Bron, december-GHK, januari-Bron enz. 
Dirk Tack en Wim Debets 

 
 
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 
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Openingstijden gebouw DE BRON 
Tot zondag 21 augustus is de Bron op de volgende dagen open.  
maandagavond van 18.30 tot 20 uur. 
woensdagochtend van 8 tot 12 uur 
donderdagochtend van 9 tot 12 uur 
donderdagavond van 19 tot 23 uur.  
Dus als het mogelijk is graag vergaderingen e.d. 
afspreken (en doorgeven) op die tijden. Het kan zo zijn dat de Bron ook 
andere dagen open is. Voor de zekerheid graag eerst even bellen: 
0172-421713 of emailen: zalencentrum@debron.info. Elke collega kan 
in de agenda kijken. Met vriendelijke groet,    

Angelo Loonen, beheerder 
 

AGENDA 

 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

do. 11 aug. Overleg opzet 
leerhuizen 

De Bron 19:30 uur 

di.  16 aug. Uitstapje 
koffiemorgen 

Vertrek v.a. GHK 
Rozen & Radijs  
Burgerveen 

V. 10:00 
uur 

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 

ma. 26 sept Johanneskring De Bron 19.45 uur 

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

mailto:zalencentrum@debron.info#inbox/_blank
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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 

(zie pag. 9 voor afwijkende tijden) 
 

*(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

