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                         De Bron  

                       10:15 uur 
 

Voorganger Karin de Schipper en Paul van der Loo 

Lector Foekje van Gameren 

Ambtsdragers Anet van Genderen, Jarry van Sabben, 
Janny de Jong 

Organist Mees Biesma, m.m.v. Cantorij Goede Bron 
o.l.v. Riet de Vlieger 

Collectes 1e Diaconie: Noodfonds 
2e PW: kosten Repro 

 *Om deze kerkdienst via het internet te volgen klik op deze link  
of ga naar: www.goedebron.nl  > vieren 

 

Volgende week zondag 18 september   
VREDESZONDAG 

10:00 uur: De Bron (oecumenische dienst) 
Voorgangers: Pastor Lâm Thê Ntguên (RK) en Lise Miedema 

19:00 uur: Driehoorne 
Voorganger:  F.J.  van Gameren - van Ruler 

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

 
Viering tijdens de Startzondag op 11 september om 10:15 uur 
Het thema van deze 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. Behalve een startdag voor de hele wijkgemeente Goede 
Bron is het ook een start voor de nieuwe cantorij o.l.v. Riet de Vlieger. 
Er wordt al heel intensief geoefend en we hebben er alle vertrouwen 
in dat het samen zingen mooi gaat worden. Iedereen van harte 
welkom om deze viering  in De Bron mee te beleven.   
Paul van der Loo en Karin de Schipper.  
 
Vredesweek 17 tot 25 september 2022: Generatie Vrede 

Nog steeds is de vrede niet vanzelfsprekend en 
wordt dit voor alle mensen een gezamenlijk 
project waaraan we iedere dag onze bijdrage 
zullen moeten leveren. Zeker in deze huidige tijd 
nu de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe 
dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken 
over veiligheid op tafel liggen. Wij zullen onze 
schouders eronder moeten zetten om de 
‘generatie van vrede’ te realiseren. De jaarlijks 
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terugkerende Vredesweek stemt, nu zeker, tot nadenken met hart en 
hoofd. Laat zien dat het u beroert, bid en zing mee en draag de wens 
naar vrede uit: dit jaar meer dan ooit! 

 
Op zaterdag 17 september is de Bidkapel in De Bron open van 11 tot 
12 uur ter bezinning. U kunt in stilte komen bidden en een kaarsje 
aansteken. De Bidkapel is uitsluitend te bereiken via de ingang van de 
Bron aan de patio.  

 

Zondag 18 september is er om 10 uur een gezamenlijke viering van 
parochie en wijkgemeente Goede Bron in de benedenzaal van de 
Bron. In deze viering willen we ook danken voor het feit dat we al 50 
jaar de Bron als kerk- en ontmoetingsplek samen mogen gebruiken.  

Annemiek Plompen en Marian Bouterse (stuurgroep oecumene) 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen: van zondag 4 september gingen vanuit onze 
wijkgemeente Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar 
de volgende gemeenteleden:  
Paul van Dijk, Sandenburg. Hij was jarig. 
Dhr. en mevr. Ederveen- Heemrood, 55 jaar getrouwd 
Mevr. v.d. Meer, Uranusstraat. Zij is binnenkort jarig.  
Ter bemoediging en ondersteuning naar  
Arendien v.d. Meer, Juliana v. Stolbergstraat 
Charles Klaassen, Sweelinckplein. Hij is weer thuis gekomen en moet 
verder revalideren. 
 
Heel veel dank! Hetty en ik willen iedereen hartelijk danken voor de 
kaarten die we ontvingen voor onze verjaardag. Ook kaartjes en 
mailtjes met goede wensen voor onze gezondheid doen ons erg goed. 
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En telkens druppelen er nog steeds kaartjes met goede wensen 
binnen. Dit alles geeft ons veel steun. En als klap op de vuurpijl 
ontvingen we afgelopen zondag ook nog eens de bloemen uit de kerk. 
Ze staan fantastisch op de eettafel! Paul en Hetty 

PASTORAAT 
 

Ontvangen voor het verjaardagsfonds  € 10,- (Anoniem)  
En via Roel van Dijk € 25,-   
Onze hartelijke dank! Nieske de Meij 
Ontvangen € 20,-voor de diaconie en € 25,- euro voor de bloemen in 
de kerk via Ria Turkenburg. 
Alle gevers hartelijk dank. Ina Hogenes 
 

ACTIVITEITEN 
 

Iedereen is voor komende Startzondag vanaf 9:45 uur 
welkom in De Bron waarbij er al direct tijd en ruimte is 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en 
thee. Als de zoemer gaat begeven we ons naar de 
kerkzaal waar de kerkdienst om 10:15 uur zal beginnen.  

Het is niet alleen de start van het nieuwe seizoen maar ook de start 
van de nieuw-opgerichte Cantorij Goede Bron. De cantorijleden 
hebben in de afgelopen twee weken intensief geoefend en we zullen 
daar tijdens de kerkdienst de vruchten van mogen horen. Nogmaals: 
iedereen is uiteraard welkom; óók als u niet van plan bent om aan de 
verdere activiteiten mee te doen! 
Ná de kerkdienst gaan we direct door naar de verschillende 
workshops.  De indeling is gemaakt en  de meeste mensen zijn 
ingeschreven bij de workshop van hun 1e voorkeur. Enkelen zijn 
ingedeeld bij hun 2e voorkeur.  Bij de ingang kunt u zien bij welke 
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workshop u/jij verwacht wordt.  Ná de workshops sluiten we de 
Startzondag  om 12:30 uur af met een gezamenlijke lunch. Tenslotte:  
als u kans ziet om iets lekker-voor-bij-de-koffie mee te nemen…….. 
inleveren kan ’s morgens bij de bar in de ontmoetingsruimte.  
Welkom!! 
 
Workshop Symbolisch bloemschikken 

Samen lekker bezig zijn en elkaar inspireren. Dat hopen we zondag te 
ervaren met elkaar. 
Als je je opgegeven hebt neem dan een SCHAAR en een MESJE mee. 
Eventueel wat speciale takjes en passend groen bij het thema:  
“Samen aan tafel’ – Voedsel voor de ziel” 

Wees welkom! Lia Hulshof en Til Koen 
 
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 
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 a.s. Vredesweek is 
“Generatie Vrede staat op”. Laten we proberen dit waar 
te maken.  
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16 september: Samen Eten! 
Komende vrijdag is het zover. We gaan weer samen 
eten in de Bron. 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 klaar en gaat iedereen na het geven 
van de (vrijwillige!) bijdrage weer naar huis. Of u blijft 

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). Voor- 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 nog 
aanmelden tot en met zondag 11 september via 
sameneten@goedebron.nl,  zondagmorgen in de kerk, of u belt even 
naar 06-21806330. 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 
 
 
Koffiemorgen Goede Herderkerk op 20 september  
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur. Wilma Gerver 
komt ons deze morgen iets vertellen over de Floriade 
Expo 2022 in Almere, waarbij duurzaamheid extra 
aandacht krijgt. 
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985 (e-
mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van Dam 
tel. 445925. 
 
 

http://www.buurtenenzo.nl/#inbox/_blank
mailto:sameneten@goedebron.nl#inbox/_blank
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Inzameling Voedselbank 18 September 2022 

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 
Met een vriendelijke groet, Nieske de Meij 

Maatje worden bij Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn? 
Kan ik deze maand nog rondkomen? Ik krijg meer rekeningen dan ik 
kan betalen. Hoe moet het nu verder? Ik heb een achterstand bij het 
betalen van mijn huur en/of andere rekeningen. Hoe krijg ik mijn 
financiële administratie (weer) op orde? Sinds augustus 2011 bestaat in 
Alphen aan den Rijn de Stichting GeldZorg, een initiatief van het 
Diaconaal Platform Alphen. De Stichting Geldzorg koppelt maatjes aan 
mensen die hulp nodig hebben bij bovengenoemde problemen. Het 
maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook 
aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en 
heeft goede contacten met de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Zou u mensen kunnen en willen helpen om hun financiën weer op orde 
te krijgen? Is maatje worden iets voor u? In het najaar start weer een 
cursus voor nieuwe maatjes. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Kijkt u voor informatie op www.geldzorgalphen.nl 
Bestuur Stichting Geldzorg 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R2SyAXLjRX27Tz4s_6EYOw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yD4J_h2WQo-PJAurLCsoLg
http://www.geldzorgalphen.nl/#inbox/_blank
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Groene kerk WEEKUITDAGING 36: don’t spill 
Deze week is de Verspillingsvrije Week.  
Wist je dat we in Nederland jaarlijks 2 miljard 
kilo voedsel verspillen? Dat is een rij vrachtwagens, 
afgeladen met voedsel, van Utrecht tot Barcelona! Zonde toch? Door 
op de juiste manier voedsel te kopen, koken en bewaren kan veel 
voedselverspilling in huishoudens voorkomen worden. Samen minder 
voedsel verspillen is goed voor het klimaat én je portemonnee. 
Zeven kleine stappen: 
1. Check je voorraad voordat je boodschappen doet. Wat moet eerst 

op? Zet deze spullen vooraan of op een aparte plank. 
2. Maak een planning en een boodschappenlijstje. Bedenk voordat je               

grote boodschappen gaat doen een weekmenu en doe hier gericht     
boodschappen voor. Zo sla je twee vliegen in één klap: minder 
verspilling en vaak ook gezonder en uitgebalanceerder eten. 

3. Kook op maat. Zodat je nooit teveel maakt.  
4. Bewaar eten op de goede plek. Check of iets wel of niet in de 

koelkast bewaard moet worden.  
5. Zet je koelkast op 4 graden. De beste temperatuur om spullen te 

bewaren. Bacteriën groeien dan nauwelijks. 
6. Let op de houdbaarheid. Kijk, ruik en proef! Gebruik je zintuigen bij 

de Tenminste Houdbaar Tot-datum. Want is deze THT-datum 
verstreken? Dan is het product nog vaak helemaal goed. En eet of 
vries in voor óf op de Te Gebruiken Tot-datum. 

7. Wees creatief met restjes. Maak er de lekkerste gerechten mee. 

Extra stap: 
Installeer de app Too Good To Go (of  NoFoodWasted ) en bekijk bij 
welke winkels in jouw buurt jij voedsel kunt redden van de 
vuilcontainer. Het scheelt je een hoop geld en wees niet benauwd; de 
kwaliteit is gegarandeerd. 
Ineke, Nieske, Bart 
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JEUGD 

 
Ontwerp-de-nieuwe-verjaardagskaart-wedstrijd! 
Ben jij creatief? Zit je graag te tekenen, te fotoshoppen of op andere 
manieren dingen te ontwerpen? Dan dagen wij jou uit! 
Ontwerp een nieuwe verjaardagskaart! 
Voor de leeftijdsgroepen 0-12, 13-17 en 18-25 jaar willen we drie 
verschillende verjaardagskaarten gaan gebruiken. Je kan dus kiezen 
voor welke doelgroep je een kaart bedenkt. 
1e Prijs: Als jouw ontwerp wordt gekozen zal dat de komende twee jaar 
gestuurd worden aan alle jarigen van die leeftijdsgroep! Een hele eer 
dus. En je kan jouw ontwerp natuurlijk toevoegen aan je eigen 
portfolio. 
Doe je mee? Stuur jouw ontwerp dan vóór 3 oktober naar 
paulvanderloo@goedebron.nl. 
Een ‘deskundige’ jury (wie meldt zich aan?) zal er die week een blik op 
werpen. In de jeugd/ontmoetingsdienst van 9 oktober hopen we de 
winnaars bekend te maken. 
Namens de diaconie en jeugdraad, Paul van der Loo 
 
Young Alphen 
Elkaar ontmoeten, gezelligheid en goede gesprekken. Dat zijn de 
ingrediënten van Young Alphen, een groep jongeren (18-25 jaar) die 
elkaar één keer in de vier weken op zondagavond ontmoeten in de 
Soos van het Kruispunt. Zondag 18 september om 20:00 uur ben je 
welkom! Hapje en drankje wordt voor gezorgd. Meer info Instagram 
@jovo.alphen  of paulvanderloo@goedebron.nl 

 
  

mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
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JEUGD (vervolg) 
ALPHA cursus 

Vraag je je af of er meer is? Ben je 
op zoek naar de zin van je leven? 
Loop je rond met andere 
levensvragen of wil je meer te 
weten komen over het christelijk 
geloof? Dan is de Alpha-cursus 
echt iets voor jou! Dit is een plek 
waar je meer kunt ontdekken over 
geloof en de zin van het leven. We 
eten met elkaar en gaan met 
elkaar in gesprek. Het 
is gratis en je kan de eerste keer 

gewoon komen kijken of je het wat vindt! Heb je zin om mee te gaan?  
Voor 12-18 jaar in de Maranathakerk, start zondag 25 september, 
11:30 uur. Daarna een keer per maand.  
Info en opgeven: mail Kees Pastoor, kerkelijkwerker@mkalphen.nl. 
Vanaf 18 jaar en ouder in het Kruispunt, start woensdag 28 september, 
19:00 uur. Daarna elke week. Info en opgeven: zie foto. 

Youth Events 
“Ons verlangen is jonge christenen samen te brengen om hen te 
inspireren en activeren in hun dagelijks leven met God.” En dat 
gebeurt iedere vier weken op zondagavond in de Triomfatorkapel. 
Goede muziek, een spreker en ontmoeting. Zondag 2 oktober om 
19:30 staan de deuren weer voor je open!  
Meer info: www.youthevents.nl 
 

 
 

http://www.youthevents.nl/
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Gebouwen: Nadat we tijdens de ingelaste kerkenraadsvergadering  
intensief met elkaar de uitspraak van het CCBG betreffende de 
voorgenomen verkoop van een kerkgebouw hadden besproken en tot 
het besluit kwamen om níet in beroep te gaan zijn we achter de 
schermen verder gegaan met het inwinnen van advies over de 
volgende te nemen stappen. In de kerkenraadsvergadering van 21 
september hopen we daar tot concrete afspraken te komen. 
En verder:  Intussen vragen ook veel andere zaken onze aandacht:  het 
streven om op korte termijn een kerkelijk werker te kunnen 
benoemen,  het samenstellen van  de beroepingscommissie  voor een 
nieuwe predikant in de vacature van Meindert en Herma, het 
aanscherpen van ons beleidsplan,  aandacht voor diverse zaken die 
spelen bij afwezigheid van ds. Paul van Dijk én ….de blik verder 
vooruitwerpend….   voor de Gedachtenisviering  tijdens  de laatste 
zondag van kerkelijk jaar denken we, omdat het om een groot aantal 
overleden gemeenteleden gaat,  aan een dienst in De Bron én 
gelijktijdig een dienst in De Goede Herderkerk.  
Samenvatting gemeenteberaden: In twee aparte bijlagen vindt u de 
opmerkingen en vragen over het concept-beleidsplan en de concept- 
profielschets voor een nieuwe predikant, die door gemeenteleden 
naar voren zijn gebracht tijdens de twee gemeenteberaden, die zijn 
gehouden op 22 juni en 4 juli jl. Het is de bedoeling dat de 
opmerkingen worden verwerkt en dat beide onderwerpen in de 
kerkenraadsvergadering van 21 september worden vastgesteld. 
Kleurrijk:  De verschijningsdatum van de nieuwe Kleurrijk staat nu 
gepland in de week van 26 september.  Voor de vele trouwe bezorgers 
de tip om die datum alvast te noteren.  
Dirk Tack en Wim Debets 
 
 



Nr. 208                        Zondagsbrief  11 september 2022  
 

12 
 
 
 
 

COLLECTEOPBRENGSTEN DIACONIE EN ZWO 
 
De collecteopbrengsten in de maanden juni en juli waren als volgt: 
Diaconie: 12 juni          - Buurten en Zo  € 282,05  

10 juli           - Open Venster  € 294,10  
31 juli          - Vluchtelingenwerk € 236,65 
Maand juni   - Bloemenfonds  €   10,00  

Verjaardagsfonds: hiervoor is t/m augustus € 2.028,95 ontvangen. 
ZWO:    05 juni   - Kerk in Actie – Pinksterzending € 492,70  

03 juli   - Kerk in Actie – India                      € 399,05 
Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
Paul van der Meer, wnd. Penningmeester Diaconie en ZWO 
  

AGENDA 
 

 

  

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

za 10 sep Doe-Dag  De Bron 09:00 uur 

zo. 11 sept Startzondag De Bron 09:45 uur 

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

za 17 sept Bidden voor vrede Bidkapel  
de Bron 

11-12 uur 

di 20 sept Koffieochtend GHK 10.00 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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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 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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LAATSTE KANS:   DOE MEE OP DE DOE_DAG!! 
 

Klussers gezocht voor de DOE-DAG in de Bron op 
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! 
 

Opgeven kan bij Rob de Boer: 
 rboer361@icloud.com Tel.: 06-41286440 

 

(maar zonder opgaaf:  ook van harte welkom!!)

 
 

 

mailto:rboer361@icloud.com

