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De Bron
10:00 uur benedenzaal
Vredeszondag
oecumenische dienst
Voorgangers
Lector
Ambtsdragers

Organist

Collecte

Pastor Lâm Thê Nguyên
(RK) en Lise Miedema
Janny Klingenberg

Driehoorne
19.00 uur

F.J. van Gameren-van
Ruler

Foekje van Gameren
Eliane Vermeer
Wilma Kranenburg
Berry Wijnans
Gerda Siereveld
Sybren Brons, m.m.v.
Sybren Brons
Cantorij Goede Bron
Cantores Parochie
CVK: Doorzendcollecte Vredeswerk

https://youtu.be/dXYT7_-ri54
*De oecumenische kerkdienst in De Bron is via internet te volgen met
bovenstaande link.
De dienst wordt ook uitgezonden door Studio Alphen-Radio (90.0 FM)
Volgende week zondag 25 september
De Bron: 10.00 uur HA
Voorganger: Ds. P. Baane
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Vredeszondag 18 september: Generatie Vrede
Er is om 10 uur een gezamenlijke viering van parochie en
wijkgemeente Goede Bron in de benedenzaal van de
Bron. We lezen uit Amos 8, 4-7 en Lucas 16, 1-17, bidden
en zingen om vrede en vragen ons af hoe we, jong en
oud samen, één Generatie Vrede kunnen vormen. Een
generatie Vrede die het over één ding eens is: wij willen
bouwen aan een rechtvaardige vrede.
In deze viering willen we ook danken voor het feit dat we al 50 jaar de
Bron als kerk- en ontmoetingsplek samen mogen gebruiken. Tijdens
deze viering is er kinderwoorddienst verzorgd door de parochie.
Iedereen jong en oud van harte welkom.
Viering in Driehoorne
Mevrouw Foekje van Gameren zal ons voorgaan in deze dienst in de
kerkzaal van Driehoorne. Ouderling van dienst mevrouw Eliane
Vermeer en pastoraal medewerker Berry Wijnans 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

Vredesweek 2022:
Op zaterdag 17 september is de bidkapel in de Bron open van 11:00
uur tot 12:00 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.
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PASTORAAT

In veel kerkelijke gemeentes klinkt dikwijls de verzuchting: “We zien
niemand van de kerk” en in onze gemeente is dat niet anders. Vaak
blijkt dat alleen een predikant als ‘iemand van de kerk’ wordt
beschouwd en tellen andere bezoeken of contacten niet echt mee.
Totdat hij ziek werd, bezocht ds. Paul van Dijk met een grote regelmaat
(oudere) gemeenteleden. Maar met een vacature en een langdurig
zieke predikant kan Goede Bron nu niet aan deze vraag voldoen.
Dit betekent niet dat er geen pastoraat wordt verleend. Er is een
netwerk van bezoekmedewerkers, die zijn onderverdeeld in zeven
wijken (Oudshoorn, Driehoorne en vijf wijken). Deze zeven wijken
worden aangestuurd door een ouderling of coördinator. Ook kan af en
toe een beroep worden gedaan op een emeritus-predikant. Niet
structureel, maar we zijn er dankbaar voor. Met elkaar vormen we het
lichaam van Christus, laten we daarom liefdevol naar elkaar omzien.
Vanaf nu zullen we u met enige regelmaat op de hoogte houden van
de ontwikkelingen binnen het pastoraat.
Uit naam van de pastoraatsgroep, Foekje van Gameren – van Ruler
OMZIEN NAAR ELKAAR
De bloemen: van zondag 11 september gingen vanuit onze
wijkgemeente Goede Bron met een hartelijke groet en felicitaties naar
Mevr. de Graauw-van Bruggen, Valeriusplein
Mevr. van der Horst, Aalhorst
Mevr. Boer- Bruggeman in “de Oever”
Ook ging er een boeket naar
Mevr. Bal, Aletta Jacobsstraat. Zij ging onlangs met
pensioen én als dank voor haar bijdrage als lector en cantorijlid.
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Hartelijk dank: Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
belangstelling, kaarten en berichten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van de vriend van zoon Herman. Deze blijken van medeleven en steun hebben ons erg goed gedaan.
Marieke Roggeveen en familie.
MEELEVEN
Informatie in deze rubriek kunt u lezen in de zondagsbrief op papier of
die u per mail krijgt toegezonden. Dat laatste kunt u aanvragen door
een bericht te sturen naar zondagsbriefgoedebron@gmail.com
Ontvangen € 25,- voor de bloemen in de kerk en € 20,- voor de
diaconie via Ria Turkenburg.
En € 10,- via ondergetekende ook voor de bloemen in de kerk.
Alle gevers hartelijk dank.
Ina Hogenes.
ACTIVITEITEN
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.
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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
Groene kerk WEEKUITDAGING 37:
zaterdag 17 september is world clean up day
Zaterdag wordt de grootste wereldwijde opruimactie
van het jaar gehouden. Samen met 180 andere landen
steken wij de handen uit de mouwen. Het doel? Het opruimen van
zoveel mogelijk zwerfafval én het vastleggen van wat je opraapt!
Superbelangrijk voor het vinden van structurele oplossingen. Leg alles
wat je vindt vast met de gratis app Plastic Avengers (of Literati). Word
je bewust van het plasticprobleem en jouw aandeel daarin. Ga vuil
prikken, sluit je aan bij een opruimactie of organiseer er zelf één.
Wat kun jij doen tegen zwerfafval en de plasticsoep?
• Het allerbelangrijkste: voorkomen is natuurlijk beter dan genezen,
zorg dat jouw afval netjes in de prullenbak belandt.
• Voor de hand ligt dat je je eigen tas meeneemt bij het boodschappen doen en je eigen koffiebeker of waterfles voor onderweg..
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Kies voor herbruikbaar, of je nu naar het strand gaat, gaat picknicken of een feestje geeft.
Kies voor geconcentreerd, ga voor shampoo- en zeepbars in plaats
van dispensers en flacons.
Koop geen cosmetica, tandpasta’s met microplastics. Met de app
Beat the Microbead weet jewelke producten je moet vermijden.
Kies voor lokaal, voor de kleine middenstand, de markt en voor
seizoensfruit en -groenten.
Schaf minder plastichoudende kleding aan (o.a. fleece!), was je
kleding minder vaak, vul je wasmachine altijd goed en draai geen
halve wasjes.
Ga bewust op zoek naar initiatieven die wegwerpproducten in de
ban hebben gedaan. Zoek die afhaalmaaltijdaanbieder die herbruikbare bakjes levert. Ga naar die koffiebar die herbruikbare bekers
verkoopt voor onderweg. Of ga het gesprek met hen aan! Succes!
Bart, Nieske en Ineke

Film en High Tea op 16 oktober
De activiteitencommissie is blij dat we op 16 oktober de film “Nowhere
Special” kunnen laten zien in Parkfilmhuis (Cornelis Geellaan 2, Park
Rijnstroom) met als afsluiting een High Tea. De ontvangst is om 13.15
uur en de film begint om 13.45. Op zondag 18 september delen wij een
flyer uit met alle informatie.
Beschrijving film:
“Nowhere Special” is een indringend en
lief Brits drama over een vader die een
belangrijke keuze moet maken voor de
toekomst van zijn zoontje. John (James
Norton) is een 35-jarige alleenstaande
glazenwasser in Noord-Ierland die de zorg heeft over zijn zoontje
Michael van vier. John heeft echter niet lang meer te leven, dus gaat
6
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hij op zoek naar de perfecte ouders voor Michael. Hij denkt te weten
wat hij zoekt en weet zich gesteund door het adoptiebureau, maar het
perfecte gezin lijkt niet te bestaan. Toch moet John tot een beslissing
komen. Wat is een goede ouder en wie is het beste voor Michael?
Samen ontdekken ze dat je op je gevoel moet vertrouwen. Nowhere
special is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De chemie tussen
James Norton als John en Daniel Lamont als de vierjarige Michael is
fenomenaal. De film van Umberto Pasolini raakt diep en zindert lang
na. Tijdens Film by the Sea werd Nowhere Special dan ook bekroond
met de publieksprijs.
Kaartjes bestellen tot uiterlijk 2 oktober. Dit kan na de dienst op
zondag 18 en 25 september en 2 oktober. Je kunt dan een toegangskaartje van € 10,00 kopen en contant betalen, graag wel naam en
telefoonnummer doorgeven. Of bestellen per mail bij Rita Verheul,
verheulmail@gmail.com of telefonisch, nr. 444917. Naam, adres,
telefoonnummer en aantal kaarten doorgeven. En dan kun je betalen
op bankrekening NL58INGB0002132491 t.n.v. HJ. Verheul-van de
Streek o.v.v. film 16 oktober. De toegangskaartjes worden dan
thuisbezorgd. Graag ook aangeven of je iets wilt maken voor de High
Tea en wij nemen dan z.s.m. contact op.
Namens de activiteitencommissie Anneke van Egdom
DIACONIE
Week van Ontmoeten en Verbinden Samen Zingen in de Goede Herderkerk op 2 oktober 2022.
Van vrijdag 30 september t/m vrijdag 7 oktober wordt in Alphen a/d
Rijn de Week van Ontmoeten en Verbinden georganiseerd door een
aantal maatschappelijke partners die met elkaar samenwerken in het
Netwerk Eenzaamheid. Dit plaatselijke initiatief is onderdeel van de
7
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landelijke Week tegen Eenzaamheid die sinds 2010 elk jaar in de eerste
week van oktober plaatsvindt op initiatief van het Ministerie van VWS
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het is een week vol activiteiten
die bedoeld zijn om inwoners met een beperkt sociaal leven met elkaar
in contact te brengen en het ontstaan van sociale netwerken te
stimuleren.
Diaconie Goede Bron is lid van het Netwerk Eenzaamheid Alphen a/d
Rijn. Wij organiseren op zondagmiddag 2 oktober een ontmoeting
en Samen Zingen in de Goede Herderkerk van 15.00 - 16.30 uur,
inloop vanaf 14.30 uur met koffie/thee, pauze om 15.30 uur met
versnapering. Wij zingen bekende liederen uit het liedboek (1973) en
de bundel van Johan de Heer. Neem gerust uw/jouw buurvrouw,
buurman, vrienden mee. Iedereen is van harte welkom!. Het geheel
staat onder leiding van Peter Siereveld. Als u vervoer nodig hebt, kunt
u dit melden bij Gerda Siereveld (email: gerda.siereveld@gmail.com,
tel: 06-5206 6834). Namens diaconie Goede Bron,
Vicky van Dok

STICHTING ROEMENIË HUNEDOARA

Wij staan 21 september weer op de Jaarmarkt
A.s. woensdag 21 september staan wij weer met een kraam op de
Jaarmarkt, als vanouds voor de Maranathakerk aan de Raadhuisstraat.
Wij verkopen marketentsters en in Hunedoara gemaakte jam en
honing. Bovendien gaan twee dames de lekkerste oliebollen voor u
bakken. Wij zien u graag bij onze kraam!
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De opbrengst is bestemd voor diaconale
hulp aan de Reformatuskerk in Hunedoara
en voor de school voor kinderen met een
beperking in
Hunedoara en
Lupeni. In 2020 en
2021 zijn de
scholen vanwege
coronamaatregelen van de Roemeense
overheid voor het grootste deel van de tijd
gesloten geweest. Directeur Ormi, zijn vrouw
Ilona en alle leerkrachten vonden dit zo erg
voor de kinderen, dat zij in de eerste helft van dit jaar diverse
uitstapjes voor de kinderen hebben georganiseerd. Om dat mogelijk te
maken, heeft onze stichting € 1.500,- in de kosten bijgedragen. Getuige
de twee foto’s hebben de kinderen erg genoten.
Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara
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 die 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
9
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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 een 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.
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
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
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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.

Jaarverslag jeugdwerk
seizoen 2021-2022
Het jeugdwerk in Goede Bron wordt vormgegeven door mensen met
passie voor jeugd. Hun inzet, tijd en energie zijn dan ook niet te meten.
Wel te meten zijn de uren waarvoor de jongerenwerker in dienst is (12
uur per week, waarvan 8 voor Goede Bron en 4 voor Jong Alphen) en
het aantal jeugdigen (18 kinderen 0-12 jaar, 43 jongeren van 12-17
jaar, 78 jong volwassenen van 18-25 jaar), waarvan het aantal actief
betrokkenen lager ligt (respectievelijk 1, 10, 8). Hieronder volgt een
opsomming van activiteiten die we het afgelopen seizoen hebben
gedaan, en wat we dit seizoen willen gaan opstarten of uitbreiden.
Als Goede Bron doen we ook actief mee met Jong Alphen, het
interkerkelijk samenwerkingsverband tussen jeugd- en jongerenwerkers. Van de 27 kerken/gemeenten in Alphen doen daar 10 actief
aan mee. Samen ontwikkelen we diverse activiteiten, leggen
verbindingen tussen jongeren en bouwen een netwerk op waar e.e.a.
gedeeld wordt aan kennis en ervaring enz. Als u daar meer over wilt
lezen kunt u het jaarverslag van Jong Alphen krijgen via
paulvanderloo@goedebron.nl.
Wat hebben we gedaan met Goede Bron?
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• Goede en gezellige Re-connect avonden rond de vuurschaal op het
binnenplein, met als ingrediënten diverse thema’s, goede
gesprekken, eten en drinken, spellen enz. Zo hadden we met Kerst
een ‘dilemma-speurtocht’, met Goede Vrijdag het uitdagende spel
‘Alles komt goed?’ en met de ‘Nacht zonder dak’ speelden we
Hunted in het park bij de Zegerplas. En gewoon een keer laser
gamen was natuurlijk ook erg leuk.
• In het begin van het seizoen hebben de jongeren rondom de
barbecue de geloofstalen-test gedaan om te ontdekken wat hun
voorkeur is en de jongeren met dezelfde taal hebben een activiteit
bedacht. Zo sluiten we aan bij hun behoeften en zijn ze gemotiveerd
om mee te doen.
• En er zijn diverse jeugd/gezinsdiensten geweest met als thema’s
‘Vuur: waar loop jij warm voor?’, ‘Geef Licht’, ‘De vierde wijze’,
‘Welke Toekomst daagt jou uit?’, ‘Schreeuwende stenen’, ‘Over
Hoop Dienst’ en ‘Toekomst vol van hoop’.
• Bij de Jeugdkerk waren de thema’s ‘Toekomst dromen’, ‘Armoede’,
‘Hoop’ en ‘Bestaat God? Hoe rijmen we lijden met Gods bestaan?’.
• De Kliederkerk stond in het teken van creatief bezig zijn en daar
hebben we een houten Kruis en stenen versierd en iets geproefd
van wie God is.
• Verder hebben we de Challenges van de Lichtkring bezocht waarbij
de muziek en contacten met andere jongeren erg worden
gewaardeerd.
• Daarnaast waren er nog twee voorstellingen, één voor de kinderen
van de basisschoolleeftijd, ‘Knettergek’, en één voor de jongeren,
‘Amazing teens’, waar ook Oekraïense gasten aanwezig waren.
• En dit seizoen waren er voor het eerst de Kerst- en Paasescaperoom waar een klein groepje kinderen van de
basisschoolleeftijd (ook uit andere kerken) van heeft genoten en
12
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geleerd. Hiervoor is ook contact gezocht met diverse scholen (wat
door de coronacrisis stil heeft gelegen).
Rondom een lunch na de dienst hadden we een ontmoeting
geregeld voor de kerkopa’s, oma’s, tantes en hun
kerkkleinkinderen. Iedereen had wat lekkers meegebracht en mede
dankzij kaartjes met gespreksvragen kwamen er ook goede
gesprekken op tafel.
Spontaan een oliebollenactie organiseren voor Kerken in Actie, wat
zou het worden? Nou, jong en oud hebben dit enthousiast
opgepakt. Samen werden er honderden oliebollen gebakken en
bezorgd en dit leverde een mooi bedrag op voor het goede doel.
Nog zo’n goed doel was de actie n.a.v. Nacht zonder dak. We
zamelden geld in, bezochten de nachtopvang van jongeren van het
Leger des Heils Gouda, hadden een interview met een journalist,
bakten en verkochten taart en koek, met als uiteindelijke opbrengst
€ 1586,93 !!!
Aan de Church Battle, vanuit Jong Alphen georganiseerd, werd ook
door jongeren vanuit Goede Bron meegedaan. Een hoop lol, zweet
en strijd! Helaas niet gewonnen, maar we gaan volgend jaar weer
een poging doen!

Wat willen we gaan doen in seizoen 2022-2023?
• Uiteraard weer Re-connect-avonden
waarbij we de jongeren willen vragen
welke onderwerpen zij willen bespreken
en hen vragen daarin mee te denken.
• Verder willen we mensen uit de
gemeente uitnodigen om hun geloofsverhaal te doen. Gewoon om te laten horen hoe volwassenen in
hun geloof staan, omdat jongeren daar behoefte aan hebben,
13
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voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waaraan ze zich kunnen
spiegelen.
Met de jongeren willen we ook de Challenges van de Lichtkring
bezoeken en natuurlijk meedoen met ‘Nacht zonder dak’. Wellicht
in samenwerking met andere gemeenten.
We willen een 18+ groep opzetten waarbij jong volwassenen (18-25
jaar) elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek gaan over de dingen
die hen bezig houden. Met daarbij de nodige ontspanning en
plezier! Of we sluiten aan bij een bestaande groep (interkerkelijke)
jongeren.
En uiteraard gaan we nog een keer een gezellig uitje doen. Gewoon
ontspannen met elkaar op stap is ook goed voor de verbinding.
Voor de Kerst- en Paasescaperoom willen we de basisscholen aan
gaan bieden dat zij met de klas kunnen komen om zo meer
bekendheid te creëren met deze geschiedenissen en gemeente
Goede Bron.
Koken voor mensen die een stukje gezelligheid zoeken is een
activiteit die we willen doen in samenwerking met de kookgroep
‘Samen Eten’. Deze gaat binnenkort weer starten en in november
hopen wij aan te sluiten.
Er is ook behoefte aan meer diepgang en daarom willen we een
‘Bijbelstudie-groep’ opzetten die ingaat op thema’s die jongeren
bezig houdt. De naam sprak hen in ieder geval al aan: ‘Bijbel en
bitterballen’.
Muziek is over het algemeen erg belangrijk voor jongeren en daar
willen we ruimte aan bieden. Denk bijvoorbeeld aan muzieknummers voorstellen aan het combo om te oefenen, zelf meespelen
met het combo, een combinatie vormen met andere bands
(Lichtkring, Maranathakerk) etc.
En natuurlijk willen we ook de activiteiten (kliederkerk, jeugdkerk,
jeugddiensten etc.) blijven doen die we al deden en waar
14
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belangstelling voor is. Daarbij willen we de jongeren vragen om hun
medewerking te verlenen in het meedenken en uitvoeren daarvan
om zo de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten.
Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid vragen we ook van u als
volwassenen. Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen, maar we
hebben iedereen nodig voor de toekomst van de kerk! Vandaar de
uitdagende vraag: ‘Wat gaat u dit seizoen doen voor onze
jongeren?’ Een paar suggesties: gesprekjes aanknopen, uw
geloofsverhaal komen vertellen, bidden, (ook) de geestelijke-talentest doen en aansluiten bij jongeren met dezelfde taal om samen
een activiteit op te zetten, (zomaar) een kaartje sturen of ... Neemt
u de uitdaging aan? We horen het graag!
Monique Bergsma, Kirsten Bruijnes en Paul van der Loo
ZWO NOODHULP
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de
heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde
deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1.000
doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen
mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn
verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is
onbeschrijfelijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is,
dreigt honger, want de kosten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via
haar partnerorganisaties in Pakistan directe noodhulp aan de vele
slachtoffers om te voorzien in hun levensbehoefte. Gezinnen krijgen
een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voedsel
voor hun vee. Onze steun is hard nodig. ZWO Goede Bron heeft
besloten voor deze noodkreet een bedrag van € 2.000,- over te maken.
Paul van der Meer, wnd. penningmeester
15
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VANUIT DE KERKENRAAD

Correctie verslag gemeenteberaden:
In het verslag van de gemeenteberaden over de profielschets van de
nieuw te beroepen predikant staat de zin: “het moet geen tweede Paul
van Dijk worden”. Enkele gemeenteleden reageerden hierop en
meldden ons deze zin niet gepast te vinden. Bij nader inzien stellen we
vast dat men de zin op verschillende manieren kan opvatten. Wijzelf
vatten het zo op: “Ga op zoek naar een predikant die weer andere
kwaliteiten heeft dan Paul, zodat zij beiden elkaar goed kunnen
aanvullen”. In een nader gesprek met Paul bleek dat ook hij de zin als
zodanig had opgevat. Maar zoals gezegd, je kunt de zin ook anders
interpreteren en het was beter geweest om die zin weg te laten. Bij
deze onze welgemeende excuus voor deze onzorgvuldigheid.
Startzondag: We mogen in dankbaarheid terugkijken op een goede
start van het nieuwe seizoen: een mooie kerkdienst met aandacht voor
jong en oud, voor vreugde en verdriet, met bijdragen en inzet van
eigen gemeenteleden. Memorabel was zeker ook de start van de
nieuwe Cantorij Goede Bron o.l.v. Riet de Vlieger. Ondanks de korte
voorbereidingstijd klonken de liederen prachtig. In de oecumenische
dienst van zondag 18 september a.s. zal de cantorij opnieuw haar
medewerking verlenen.
Eveneens memorabel was de uitreiking van de
onderscheiding aan Peter Siereveld wegens zijn
40-jarig jubileum als veelzijdig
kerkmusicus. Na de kerkdienst volgde het
programma met diverse workshops waaraan
door ruim 90 gemeenteleden enthousiast werd
meegedaan. Tot slot volgde de gezamenlijke
lunch waarbij de ontmoeting met elkaar
16
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centraal stond én waarin we ook van elkaars workshopresultaten
konden genieten.
Met het samen zingen van “Laudate omnes gentes” werd deze
Startzondag afgesloten. Met dank aan de vele, vele betrokkenen
én alle kerkgangers én workshopdeelnemers. Het was een goed
begin van het nieuwe seizoen! Heel fijn dat het zo kon!
Kerkenraad: Op 21 september is de eerstvolgende
kerkenraadsvergadering. Er staat veel op de agenda: o.a. de
gebouwenkwestie, aanstelling kerkelijk werker, zoektocht ambulant
predikant, planning gedachteniszondag, beleidsplan, profielschets
nieuwe predikant en samenstelling beroepingscommissie. We hopen
in de komende weken meer hierover te kunnen melden.
Wim Debets en Dirk Tack
NÓG MEER ACTIVITEITEN:
Ontmoetingsochtend : Koffie-met-naald-en-draad
16 september: 9.30 u. -11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde)
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald en
draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. Neem
je eigen werkje mee.
Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig eens
langs om te kijken of het iets voor je is. We komen bij elkaar om de
week, op de oneven weken. Deelname is gratis, alleen een bijdrage
voor koffie/thee. Met een hartelijke groet,
Thea de Jong
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AGENDA

DAG
vr.

DATUM
16 sept
16 sept

ACTIVITEIT
Koffie met naald en
draad
Samen eten

LOCATIE
De Bron (in zaal
de Rotonde)
De Bron

vr.
za
di
ma.
zo

17 sept
20 sept
26 sept
2 okt

Bidden voor vrede
Koffieochtend
Johanneskring
Samen zingen

Bidkapel de Bron
GHK
De Bron
GHK

di.
zo.

4 okt
16 okt.

Rouwgroep
Film & High-tea

Park Filmhuis

18

AANVANG
9:30 uur
17.30 tot
19.30 uur
11-12 uur
10.00 uur
19.45 uur
14.30 tot
16.30 uur
13.15 uur
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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)
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