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 De Bron * 

10:00 uur  
 

Driehoorne 
19:00 

 

 
 
 

Voorganger Pastor  Annie Vermeij Pastor Fred Flantua 

Lector Lia Hulshof  

Ambtsdragers Johan Verduijn 
Marlou Gebel 
Bert Voorbij 

Dirk Tack 
Juul Noomen 

Organist Mees Biesma Mees Biesma 

Collectes          1e  ZWO-Werelddiaconaat  
         2e  Klein onderhoud 
         3e  Groot onderhoud 

De kerkdienst voor doven begint om 10 uur in De Bron Zaal 5 
voorganger: ds. Berit Bootsma-Gerritsen  
tolk gebarentaal: Alice van Duijvenvoorde.    

 
*Om deze kerkdienst via het internet te volgen klik op deze link  

of ga naar: www.goedebron.nl  > vieren 
 

Volgende week zondag 11 september  STARTZONDAG 
10:00 uur: De Bron – Karin de Schipper en Paul van der Loo 

m.m.v. Cantorij Goede Bron o.l.v. Riet de Vlieger 

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
http://www.goedebron.nl/
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

 
Viering in de Bron 4 september 10:00 uur 
“Gelooft u in wonderen?” 
Deze vraag werd mij een poosje geleden gesteld. Gelooft u echt dat 
water veranderd kan worden in wijn? Wat zijn eigenlijk wonderen?  Ik 
hoorde iemand eens zeggen: “Wonderen zijn wonderen als je het 
zelf als wonder ervaart.”  
We willen vanmorgen stilstaan bij de bruiloft van Kana. 
Een bekend verhaal uit de Bijbel. De wijn is op en hoe moet het dan 
verder. We lezen uit Jesaja 25 vers 6-9 en Johannes 2 vers 1-11. 
Hartelijk welkom allemaal! 
Annie Vermeij 

 
Viering in Driehoorne 19:00 uur 
In deze viering zal pastor Fred Flantua uit Loenen aan de Vecht 
voorgaan.  U bent allen  van harte welkom in deze dienst. Na afloop is 
er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot  van 
koffie en thee.  Namens de pastorale werkgroep,  
Berry Wijnans 
 
Collecte 4 september ZWO: Een volwaardige plek voor mensen met 
een beperking in Myanmar 
In Myanmar (Birma) behoren mensen met een 
handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun 
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot 
zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission 
International-Myanmar (TLMI-M) 
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verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor 
mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen 
met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert 
TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen 
kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals 
fysiotherapie en logopedie. Met de opbrengst van de collecte van 
vandaag  (4 september) steunt Kerk in Actie het werk van The 
Leprosy Mission International-Myanmar. Van harte aanbevolen! 
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 

 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen: van zondag 28 augustus gingen vanuit onze 
wijkgemeente Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar 
de jarige gemeenteleden:  

- Mevr. Offereins-Kloostra,  Marsdiep          
- Dhr. van Harn,   Weerdestein       
- Dhr. Zuidema, Groenoord  
- Dhr. de Fretus, Vermeerstraat  
 
 

              
Dank: Heel veel dank voor het schitterende ‘kerk’boeket , dat we 
onlangs hebben ontvangen. In gezelschap met de ontvangen kaarten 
met hartverwarmende wensen doet het heel goed nu mijn leven een 
andere wending heeft genomen. 
Mede namens Joke (Hoogendijk) dank voor alle aandacht , 
Cor van Wijngaarden 
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Meeleven 
Zondag jl. vertelde ik spontaan iets over verdriet bij Marieke 
Roggeveen en haar gezin. Dat roerde mij. Daardoor was het slecht te 
verstaan. Het betrof de vriend met wie haar zoon Herman al enige tijd 
een relatie had. Ze waren samen op vakantie in Bulgarije, bij zijn 
ouders in een vakantiehuisje aan zee. Wat een gezellig familiebezoek 
en een fijne vakantie had moeten worden, werd droefheid en rouw: 
zoon Herman en zijn vriend Dimi zwommen tussen de golven, en 
diezelfde golven rukten Hermans vriend voorgoed weg naar de bodem 
van de zee. Tot zijn en veler verbijstering en droefheid. In Nederland is 
deze week een gedachtenisviering met familie en vrienden in eigen 
kring. Wij willen biddend om Marieke en Herman heen staan. In één 
woord: verslagenheid! 
Ds. Jan Hulzebosch 
 

PASTORAAT 
Ontvangen via Anneke van Egdom een bedrag van € 20,- voor het 
verjaardagsfonds. Ontvangen € 10,- voor de kerk via ondergetekende. 
Alle gevers hartelijk dank voor de giften. 
Ina Hogenes. 

 
 

STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
 
Gevallen 1: Mw. Riet van Veelen uit Driehoorne is 
onlangs gevallen en brak haar heup. Nu is ze in het 
ziekenhuis Alrijne voor revalidatie. Adres:  
De Brug kamer 12   
Meteoorlaan 4  
2402 WC Alpen aan den Rijn 
 



Nr. 207                        Zondagsbrief  4 september 2022  
 

5 
 
 
 
 

Gevallen 2: Dhr. Kees Boonstra is twee maanden geleden ernstig 
gevallen. Na weken in het ziekenhuis is hij nu aan het revalideren in 
Revalidatiecentrum Topaz Revitel. Zijn vrouw Tineke Bleeke is daar dag 
en nacht bij hem. 
Topaz Revitel kamer 845 
Bargelaan 19 
2333 CW Leiden 
 
Jarig:  Deze zondag, 4 september,  is de verjaardag van ds. Paul van 
Dijk. Persoonlijk de hand schudden is er nog niet bij, maar u vindt vast 
wel wegen om hem te feliciteren.  

 
ACTIVITEITEN 

 
Gesprekskring  “Rondom het Woord” 
Beste dames,  de vakantie is weer voorbij.  Wij mogen weer bij elkaar 
komen op dinsdagmiddag 6 september van 15.00 u. tot 17.00 u. in  
De Goede Herderkerk.  
Het onderwerp hebben jullie al thuis: Het feest van de veelkleurigheid.  
Mocht je het niet meer hebben laat het ons even weten, Riet of Coby.  
Jullie zijn hartelijke welkom.  
Een hartelijke groet van Coby Verbeek-IJtsma.  
 
Ontmoetingsmiddag met in Alphen verblijvende Oekraïners 
De R.K. Parochie H. Thomas kern de Heilige Geest en de PKN gemeente 
“Goede Bron” houden op zaterdag 10 september a.s. een ontmoe-
tingsmiddag met in Alphen verblijvende Oekraïners. De ontmoeting is 
in de Bron, aanvang 15.00 uur. Deze middag staat in het teken van de 
Vredesweek. Daarom zijn ook vluchtelingen uit andere landen, die als 
statushouder worden begeleid door de Stichting Nieuwe Alphenaren, 
uitgenodigd. Voor de kinderen zijn diverse spellen aanwezig. Ook voor 
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de ouderen is er een programma. De bedoeling is om de middag af te 
sluiten met een eenvoudige maaltijd. De gasten mogen zelf iets 
hiervoor meenemen.  

Hopelijk geeft deze bijeenkomst weer uitzicht op een 
betere toekomst. Het thema van de Vredesweek is 
“Generatie Vrede staat op”. Laten we dit proberen waar te 
maken.  

 
We gaan weer Samen Eten! 
Weet u het nog? Voor corona (2020!) hadden we elke maand een 
gezamenlijke maaltijd in de Bron. Heel gezellig en lekker bovendien. 
Dat gaan we binnenkort weer opstarten. Op 
vrijdagavond 16 september is het weer de 1e keer. 
Inloop 17:30 uur met een drankje en om 18:00 uur 
gaan we aan tafel. Rond 19:15 -19:30 uur is de 
maaltijd dan weer klaar en gaat iedereen na het 
geven van de (vrijwillige!) bijdrage weer naar huis. Of u blijft natuurlijk 
nog even napraten in de ruimte rondom de bar!  
We gaan dit najaar enkele keren het hoofdgerecht laten maken bij 
Buurten & zo. (www.buurtenenzo.nl). Voorgerecht en nagerecht 
maken we wel zelf. We zijn met een groep vrijwilligers om dit te 
organiseren maar kunnen nog best wat versterking gebruiken. Helpt u 
mee? 
Als u denkt: daar wil ik graag (weer) aan meedoen dan kunt u zich 
aanmelden via sameneten@goedebron.nl  of persoonlijk in de kerk 
maar daarover de volgende keer meer. U mag natuurlijk ook iemand 
meenemen gewoon voor de gezelligheid. Als u problemen heeft met 
vervoer naar de Bron, geef dat aan, dan kunnen we samen kijken wat 
de beste oplossing is. Wij hebben er weer zin en hopelijk u ook weer. 
Graag tot de 16e! 
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers.  

mailto:sameneten@goedebron.nl
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Groene kerk WEEKUITDAGING 35: Duik in je DATA! 
Na die heerlijke duiken in het zwembad of in de zee 
tijdens je vakantie, gaan we nu voor een frisse duik 
in je data! Al je mailtjes, foto’s en filmpjes staan dan 
misschien wel lekker te zweven in de cloud, er is een 
datacentrum voor nodig om die in de lucht te 

houden. En die verbruiken nogal wat energie (en veroorzaken dus 
uitstoot). Twintig mailtjes per dag sturen staat bijvoorbeeld gelijk aan 
1000 kilometer autorijden. Alles wat online staat, blijft bestaan tot je 
het weggooit. Ja, ook dat ene boze mailtje en je gehele Whatsapp-
geschiedenis. Tijd om te gaan cloudcleanen dus! Je hoofd heb je 
tijdens de vakantie lekker leeg kunnen maken, tijd om dat ook te doen 
met je digitale opslag. 
Clean je cloud, maar waarom? Dataopslag en internetgebruik kosten 
energie, en veroorzaakt dus CO2-uitstoot. Meer dan je denkt. Eén 
mailtje is bijvoorbeeld al goed voor 0,3 gram CO2-uitstoot. Of neem 
YouTube, die is verantwoordelijk voor 1% van de wereldwijde CO2-
uitstoot!  Laten we bewust kiezen wat we wel en niet van het 
wereldwijde web gebruiken. Oude twitter accounts, onnozele filmpjes 
en al die foto’s van dat weekendje weg.  Hoe heerlijk om daar met de 
bezem doorheen te gaan. Dan bespaar je niet alleen het milieu, maar 
voel je je ook opgeruimder. Maar…”waar moet ik beginnen?”  
Mailbox-minimalisme: Schrijf je uit voor elke nieuwsbrief die je niet 
leest. Verwijder je mails van voor 2018, heb je die echt ooit nog nodig? 
Allemaal mailtjes die je vast nooit meer bekijkt.  
Clean je Cloud: GoogleDrive, ICloud, Dropbox, YouTube, Flickr en 
Pinterest, pluis uit welke je gebruikt en verwijder alle onnodige 
bestanden. Kom je echt relevante bestanden tegen? Verplaats die dan 
naar je harde schijf. Scheelt weer cloudopslag! Extra tip: een SSD (solid 
state drive) harde schijf is het meest duurzaam en energiezuinig. 
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Herorden je harde schijf: Ga door al je oude foto’s, bestanden en 
filmpjes en gooi alles weg wat overbodig is. Schep orde in de chaos, 
maak mappen aan van 2019, 2020, 2021 etc. Een klein begin geeft al 
een goed gevoel en helpt ook 
echt! Succes allemaal! 
Ineke, Nieske en Bart 

 
TERUGBLIK 

 
Vrijwilligersbijeenkomst:  
Het werd vorige week zaterdag een mooi samenzijn met vrijwilligers 
van de Parochie, Stichting de Bron en onze wijkgemeente Goede Bron. 
Tevoren was er enorm veel werk verzet. De rode loper lag uit om de 
gasten hartelijk te verwelkomen. Angelo Loonen, de spil in het 
dagelijkse Brongebeuren werd, samen met zijn  medewerkers,  aan ons 
voorgesteld en daarna was het tijd voor verschillende activiteiten 
waarbij het elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten centraal 
stond. Al snel werd het tijd voor de barbecue waarbij er hard werd 
gewerkt om al de 120 gasten van spijs en drank te voorzien. Rond 
21:30 uur rondden we de bijeenkomst af met een ter-plekke-
gecomponeerd Goede Bron lied.  Met dank aan alle aanwezigen. 
Samen lukte het om er een mooie avond van te maken.   
Een vrijwilliger  (naam is bekend bij de redactie)  
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INFORMATIE  STARTZONDAG IN DE BRON  OP 11 SEPTEMBER 2022: 

 
 
Viering tijdens Startzondag 11 september.  
In de viering gaan Paul van der Loo en Karin de Schipper voor. Behalve 
een startdag voor de hele wijkgemeente Goede Bron is het ook een 
start voor de nieuwe cantorij o.l.v. Riet de Vlieger. Ze zijn al hard aan 
het oefenen en we hebben er alle vertrouwen in dat het samen zingen 
mooi gaat worden. Het thema van de viering is 'Voedsel voor de Ziel'. 
In het Engels klinkt het wat toegankelijker 'Soulfood'. Want, wat 
verwachten we eigenlijk wanneer we aan tafel gaan? Wat voor voedsel 
hebben we nodig? Waar halen we dat vandaan? En is er wel genoeg 
voor iedereen?  In de eerste verzen van Jesaja 55 lezen we over de 
Bron. In Johannes 6 over wat Jezus kan doen met vijf broden en twee 
vissen. Dit laatste verhaal zal verteld worden vanuit een net wat ander 
perspectief. Ook wordt iedereen aan het denken gezet wat zijn of haar 
verhaal is. Iedereen van harte welkom om deze viering mee te 
beleven.   
 

*    9:45 uur:  inloop, ontmoeting met koffie/thee 
*  10:15 uur:  aanvang kerkdienst in De Bron 
*  11:30 uur:  start workshops incl. koffie / thee mét “wat lekkers”  
*  12:30 uur:     lunch 
*  13:15 uur:     korte presentaties en gezamenlijk afsluiting  
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U bent allen van harte welkom op deze Startzondag. 
Hieronder enkele belangrijke zaken: 

 
1. Bij een aantal workshops is slechts een beperkt aantal deelnemers 

mogelijk. Vermeld op het aanmeldformulier daarom ook een 2e en 
3e keus voor de workshops. 

2. Om te weten hoeveel mensen zullen deelnemen aan de lunch én 
om de workshops in goede banen te leiden wordt u vriendelijk 
verzocht om het aanmeldformulier in te vullen en uiterlijk zondag 4  
september in te leveren of te sturen:  

 - via de mail naar:  zondagsbriefgoedebron@gmail.com   óf 
 - in te leveren in het STARTZONDAGMANDJE bij de ingang van de 
   kerkzaal  
 - in de brievenbus van De Bron  óf 

- in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau bij De Goede Herderkerk  
  óf 

 - per post: Kerkelijk Bureau, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen  
   aan den Rijn 

(het formulier is ook te downloaden vanaf www.goedebron.nl  
3. Hieronder  vindt u een omschrijving van de diverse workshops.  Wilt 

u op het aanmeldformulier aangeven welke drie workshops uw 
voorkeur hebben? We zullen bij de indeling zoveel mogelijk 
rekening houden met uw wensen. Graag per persoon één 
antwoordstrook invullen. 

4.  Voor “koffie met wat lekkers” hebben we uw/jouw  hulp nodig. 
Ziet u/ zie jij kans om “wat lekkers” te bakken en 
mee te nemen  naar de  kerk?  Geef het bij 
binnenkomst vóór aanvang  van de kerkdienst af 
bij de bar en wij zorgen voor een goede verdeling  
ná de kerkdienst.     

 

mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
http://www.goedebron.nl/
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AAN WELKE WORSKHOPS KUNT U / KUN JIJ  DEELNEMEN? 
 
a  Emmaüswandeling: met Foekje van Gameren + Marieke v.d. Velde 

Na een korte uitleg en instructie gaan we in  tweetallen 
op weg en delen we tijdens de wandeling  elkaars 
gedachten.    

                                                  
b.  Emmaüszit: met Foekje van Gameren + Marieke v.d. Velde 

Voor degenen die graag met elkaar in gesprek gaan 
maar dat liever niet al wandelend doen is de “zit” 
bijenkomst bedoeld. Na een korte inleiding gaan we 
met elkaar in gesprek over het aangereikte thema. 

       
c. Laudate: met Riet de Vlieger 

Voor iedereen die graag zingt en interesse heeft in het 
kerklied. We gaan lekker zingen met elkaar: Engelse 
melodieën, Iona liederen en uit ons eigen liedboek. 
We zingen vertrouwde én minder bekende liederen. 
Het wordt vast een inspirerende zangervaring. Welkom!! 
 

d. Dans uit Israël:  met Pascha Debets 
We leren een prachtige, rustige volksdans uit 
Israël.  En wie weet, als er voldoende tijd is leren 
we nog een tweede dans.  
 

 
e. Proeven van God (door jongeren) met Paul van der Loo 

Hoe ervaart u God? U kunt dan denken aan 
spectaculaire gebeurtenissen, maar u kunt ook iets 
van God ervaren in de alledaagse dingen. Hoe? Kom 
‘proeven’ in onze workshop!  
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f. Ecologisch groepswandeling  met Jan Bouterse 

We wandelen langs straten en tuinen en stellen 
onszelf de vraag: wat zie ik allemaal en hoe maken 
we onze directe omgeving leefbaar?  
Jan Bouterse 

 
g. Symbolische bloemschikking met Lia Hulshof en Til Koen 

Inspiratie en groene vingers:  je hebt van beide wat nodig als je 
begint en mee wil doen met symbolisch bloemschikken. Voor de 
één is het een hobby en voor de ander een 
manier, een gevoel om emotie te beleven. Door 
samen lekker bezig te zijn en elkaar te 
inspireren ontstaat er iets moois! Doe mee!!!   
 

h. Gebarentaal met Wim Debets 
Na een korte uitleg over gebarentaal leren we “Aan 
tafel” gebaren, enkele naamgebaren uit de Bijbel en het 
Onze Vader gebed.  
 

 
i. Aan tafel met Gerda Siereveld en Ina Rietberg 

We verzorgen met elkaar de lunch: broodje, 
hapjes en.....Daarna is het tijd om met elkaar aan 
tafel te gaan.  
 

(Zie verder het aanmeldformulier op de laatste pagina) 
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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.  

 
 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

do.  1 sept Leesclub De Bron 20:00 uur 

vrij. 2 sept Koffie naald en draad De Bron  09:30 uur 

ma 5 sept Veilige kerk Sionskerk 20.00 uur 

di 6 sept Gesprekskring “Rondom 
het Woord” 

De Goede 
Herderkerk 

15:00 uur 

za. 10 sept Doedag  De Bron 09:00 tot 
15:00 uur 

za. 10 sept Ontmoetingsdag 
Oekraïners 

De Bron 15.00 uur 

zo. 11 sept Startzondag De Bron 09:45 uur 

vr. 16 sept Samen eten De Bron 17.30 tot 
19.30 uur 

ma. 26 sept Johanneskring De Bron 19.45 uur 

di.  4 okt Rouwgroep   

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 scriba Anet van Genderen (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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 ================================================== 
 
AANMELDFORMULIER (per persoon één formulier invullen a.u.b.)  

                                                                                                                                                                 
STARTZONDAG IN DE BRON 11 SEPTEMBER 2022 
 
WORKSHOPS: Ik doe WEL/NIET (omcirkel wat van toepassing is) mee 
aan één van de workshops. (zie de Zondagsbrief 4 september ) na de 
kerkdienst. Mijn voorkeurskeuze van deelname aan een workshop: 
1e  voorkeur: ………………………………………………………………. 
2e  voorkeur: ……………………………………………………………… 
3e  voorkeur: ………………………………………………………………. 
 
LUNCH: Ik doe WEL / NIET  mee met de lunch in De Bron 
 
VERVOER: Ik wil WEL / GEEN  vervoer naar De Bron. 
Ik ben te bereiken via telefoonnummer: ……………….……………………..……… 
 
ONDERTEKENING: Mijn naam: dhr/mw. ……………………… 
 
Dit aanmeldformulier uiterlijk zondag 4 september ingevuld naar:  
 
- via de mail naar: zondagsbriefgoedebron@gmail.com  óf 
- inleveren in het STARTZONDAGDOOS bij ingang van de kerkzaal óf 
- in de brievenbus van De Bron óf 
- in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau bij De Goede Herderkerk óf 
- per post sturen naar Kerk. Bureau, Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV  
  Alphen ad Rijn 

(het formulier is ook te downloaden vanaf www.goedebron.nl ) 
 

=================================================  

mailto:zondagsbriefgoedebron@gmail.com
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Aanmeldformulier 
voor 

activiteiten 
en 

lunch 
Startzondag 

 
z.o.z. 

 
Vul in 

maak los 
en 

lever in!! 


