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De Bron
zondag 25 september
10:00 uur HA
Voorgangers

Ds. Piet Baane

Lector

Lia Hulshof

Ambtsdragers

Dirk Tack; Glenn Crisson
Vicky van Dok; Kees Harteveld
Peter Siereveld

Organist
Collectes
Link naar
uitzending

Administratiekosten
Missionair werk
StudioDeBron

Volgende week zondag 2 oktober
Goede Herderkerk 10.00 uur: voorganger ds. Rinze Nieuwenhuis
Goede Herderkerk 19.00 uur: Taizé-viering, gemeenteleden
Driehoorne 19.00 uur: voorganger ds. M. Kloppenburg
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BIJ DE KERKDIENSTEN

Kerkdienst in de Bron 10.00 uur
ARM-ZALIG?
Harry Mulisch zei het al zo’n vijftig jaar geleden: “Het probleem van rijk
en arm is doodeenvoudig: Wie zegt dat het gecompliceerd is, heeft het
over de gecompliceerdheid van zijn eigen rijkdom”.
De lezingen voor deze zondag bewegen zich in dit spanningsveld.
Onheilspellend klinken de woorden van Amos (6, 1-8) tegen de
uitbuiters; en Lukas’ waarschuwing tegen de rijken klinkt na in een
wereld waar de Lazarussen nog steeds op onze stoep liggen (16, 1931). Het is niet zo eenvoudig om op een goede manier om te gaan met
de ongelijkheid in de wereld.
De antwoordpsalm (146) eert God als degene die “recht doet aan de
verdrukten” en wijst zo een weg als het gaat om naastenliefde en
“laatsten” die de “eersten” worden. Niet om het goddelijk oordeel te
relativeren, maar wel om een leven te kiezen dat aansluit bij Gods
oriëntatie. In de wereld.
Piet Baane
Taizeviering 2 oktober 19.00 uur Goede Herderkerk
Taizé is een oecumenische gemeenschap van broeders uit de hele
wereld. Jaarlijks trekken duizenden voornamelijk jongeren naar de
heuvel in Bourgogne om een week deel te nemen aan activiteiten en
anderen te ontmoeten. Drie keer per dag komt het leven op de heuvel
tot stilstand, dan komt iedereen samen voor de gebedsviering.
Een aantal keren per jaar houden we als wijkgemeente Goede Bron
een vergelijkbare gebedsdienst. Onze viering volgt in grote lijnen de
orde van dienst van Taizé. Daarbij lezen we teksten uit het
oecumenisch leesrooster.
De viering is voorbereid door Foekje van Gameren, Lise Miedema, Ali
Hoekstra en Karin de Schipper. De cantorij onder leiding van Riet de
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Vlieger helpt ons de liederen zo te zingen dat ze passen bij het
verstilde en meditatieve karakter van de viering.
Van harte welkom.
OMZIEN NAAR ELKAAR
De bloemen: van zondag 18 september gingen vanuit onze
wijkgemeente Goede Bron: met een hartelijke groet en felicitaties naar
Mevr. Bosch-Bart, Magnoliastraat, zij vierde dat ze 101
jaar is geworden;
Hr. en mevr. Stillebroer-Hagestein, Paddestoelweg,
45 jr. getrouwd;
ter bemoediging naar Mevr. Butter, Jupiterstraat en
Mevr. van Veelen-Groenendijk, Alrijne ziekenhuis afd. de Brug.
En namens de parochie naar de heer Boer.
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
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,
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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
Verjaardagsfonds
Ontvangen voor het verjaardagsfonds via Riet Nieuwenhuijzen € 5,- en
via Eliane Vermeer € 50,Onze hartelijke dank!
ACTIVITEITEN
Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huisaan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze
collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doe je mee?
Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde keer. De
afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een groot succes. Het
collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen.
“Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden gevers.
Het doel van de collecte is, net als vorige jaren, een beter leven voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen
verblijven duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp nog steeds heel
hard nodig. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs
en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.
Aanmelden kun je bij Johan Plansoen. Tel. 06-20295185 of 0172442519.
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Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad
30 september 9.30-11.15 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.
Deelname is gratis, alleen een bijdrage voor koffie/thee.
Deze ochtend combineren we de samenkomst met een workshop
vilten (9.30-12.00 uur).
Als er in deze workshop nog een plaatsje beschikbaar is kan je
spontaan nog meedoen. Houd dan wel rekening met materiaalkosten.
Thea de Jong
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.
“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 NoordIerland die de zorg heeft over zijn zoontje
Michael van vier. John heeft echter niet
lang meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de perfecte ouders voor
Michael.
Kaartjes bestellen kan tot uiterlijk 2 oktober. Dit kan na de dienst op
zondag 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
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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
Verslag Koffiemorgen van dinsdag 20-09-2022
Op deze mooie herfstdag heet Dick ons allen welkom
en vertelt over de kleine kerk op de Floriade Expo
2022 in Almere die draait met de zon mee zodat de
zonnecollectoren een hoog rendement opleveren. In
de Tiny Church worden diensten gehouden en Taizémuziek ten gehore gebracht.
Vandaag is de ons welbekende Wilma Gerver te gast. Als actief lid van
Groei en Bloei, met een paviljoen op de Floriade, heeft ze daar heel
wat uurtjes als vrijwilliger doorgebracht.
In 2012 is al begonnen met de ontwikkeling van Go Greener Almere
2022. Het park is 60 hectare groot, er is al een zorgcentrum voor
ouderen, het Floriade gebouw met bloemengevel blijft ook. Delen van
het park worden woonwijken met 1500 woningen. Daarbij zal in de
toekomst toepassing zal zijn van wateropvang, circulaire economie,
duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatbeheersing en verticaal tuinieren.
Boskoop heeft veel geleverd om een groene oase te maken, ook is er
een groot insectenhotel.
Elke dag zijn er vier mensen van Groei en Bloei aanwezig om de kas te
onderhouden en bloemstukken te maken, dagelijks worden verse
bloemen geleverd en het is elke keer weer een verrassing wat in de
koelcel staat. Elke week wordt een kweker in het zonnetje gezet. Een
jury van vakmensen en bezoekers maakt een keuze voor de mooiste
kwaliteit en kleur. Het tuinhuis van Groei en Bloei, ontwerp architect
Laarhoven, is populair en heeft een balken constructie van inlands
eiken. Het tiny huis is te koop. Twee keer zo groot is ook te leveren om
in te wonen!
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De Floriade omarmt je met liefde, natuur, kunst in een kleurrijk
landschap. Dick bedankt Wilma voor haar bloemrijke lezing en de
prachtige foto's.
Volgende bijeenkomst, 18 oktober, verwelkomen we Sippy Klercq met
haar lezing: Oekraïne voor de oorlog. U bent allen uitgenodigd.
Corrie Tempelaar
Groene kerk WEEKUITDAGING 38
Beter een goede buur
‘Beter een goede buur, dan een verre vriend’ zeggen
ze. En zo is het maar net. Want als jouw relatie met je buren goed is,
dan kun je samen dingen doen om de wereld ietsje mooier te maken.
Zaterdag 24 september is het Burendag. Hét moment om het gesprek
met je buren aan te gaan over een duurzame wereld. Te beginnen bij
je eigen straatje natuurlijk!
Nodig je buren eens uit op de koffie, of organiseer samen een
straatfeest. En bedenk eens wat je allemaal samen zou kunnen doen.
Een opruimactie samen met alle kinderen? Tegels wippen en je straat
vergroenen? Met inkoopvoordeel zonnepanelen op meerdere daken
leggen? Of een groen dak? Je auto of gereedschappen delen? Vaker
samen koken? Er is zoveel wat je samen kunt doen. En dat is niet
alleen financieel voordelig, maar ook nog eens supergezellig.
Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd
en is bedoeld om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te
brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger
worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen
inzetten voor de buurt. Want: alleen ga je sneller, samen kom je
verder! Burendag is een dag waarbij veel mensen iets goeds doen voor
elkaar en voor de buurt.
Kleine stap
Nodig je buren uit voor koffie of een etentje. Leg de benen op tafel en
brainstormen maar… Wat zouden jullie samen kunnen doen om de
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wereld iets mooier te maken? En gezelliger natuurlijk. Hebben jullie al
een buurtappgroep? Dit is het moment om er eentje te beginnen.
Succes! Bart, Nieske en Ineke, werkgroep groene kerk
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
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
Jaarverslag jeugdwerk seizoen 2021-2022
In zondagsbrief 209 (18 september) was het jaarverslag jeugdwerk
over het seizoen 2021-2022 integraal opgenomen. Daarin een
opsomming van activiteiten die we het afgelopen seizoen hebben
gedaan, en wat we dit seizoen willen gaan opstarten of uitbreiden.
Deze zondagsbrief is nog beschikbaar op onze kerkwebsite:
www.goedebron.nl . Het jaarverslag is op deze website ook te
downloaden vanaf de pagina Jeugd en jongeren (of zie tabblad Wat
bieden wij / Jeugd en jongeren).
Youth Events
“Ons verlangen is jonge christenen samen te brengen om hen te
inspireren en activeren in hun dagelijks leven met God.” En dat
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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
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.
VANUIT DE KERKENRAAD
Terugblik Vredeszondag én 50 jaar Bron
We mogen terugkijken op een mooie oecumenische
viering tijdens de Vredeszondag. Pastor Lam was de
voorganger vanuit de parochie en Lise Miedema vanuit
onze Goede Bron gemeente. Gemeenteleden uit zowel
de parochie als uit onze wijkgemeente vormden één
cantorij die o.l.v. Riet de Vlieger samen met organist
Sybren Brons een prachtige muzikale bijdrage leverden.
Thema van de dienst was “Generatie Vrede” en het onderwerp werd,
gekoppeld aan de actualiteit, mooi uitgewerkt.
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Ook werd er op verschillende manieren stilgestaan
bij het 50 jarig bestaan van gebouw De Bron. Een
heuglijk feit dat bij veel gemeenteleden een schat
aan herinneringen oproept.
Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad is 21 september j.l. weer bijeen geweest.
- Als eerste werd er verslag gedaan van het jeugdwerk in het afgelopen
jaar en tevens vooruitgekeken naar de plannen voor het komende
seizoen. We zijn erg blij met de grote inzet van enkelen voor het jeugd
en jongerenwerk. Ook de samenwerking met andere kerken krijgt
steeds meer vorm.
- Vervolgens werd gesproken met de kandidaat waarnemendpredikant en werd de laatste informatie gegeven over de nieuwe
kerkelijk werker voor het pastoraat. In een volgende Zondagsbrief
meer informatie hierover.
- Daarna werd afscheid genomen van de ambtsdragers Ina Hogenes,
Ina Rietberg en Ingrid Richters. De beide Ina’s zijn aan het eind van hun
ambtsperiode gekomen en Ingrid stopt voortijdig i.v.m. de
gezondheidstoestand van echtgenoot Frans. Alle drie werden hartelijk
bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid. In de kerkdienst van
2 oktober is hier ook aandacht voor en zullen enkele ambtsdragers
herbevestigd worden.
-Het beleidsplan en de profielschets voor een nieuw-te-beroepen
predikant werden besproken en vastgesteld. Deze zijn beide nodig om
een nieuwe predikant te kunnen gaan beroepen. De komende weken
wordt de beroepingscommissie samengesteld en kan deze aan de slag.
-Ook werd gesproken over hoe we als kerkenraad en gemeente samen
de toekomst in kunnen gaan en de problemen waarvoor we gesteld
staan kunnen aanpakken. Ook daarover zal in de volgende
Zondagsbrief uitgebreider verslag gedaan worden.
Dirk Tack en Wim Debets
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AGENDA

DAG
ma.
vr.

DATUM
26 sept
30 sept

zo

2 okt

ACTIVITEIT
Johanneskring
Koffie met naald en
draad (zie ook
bericht op blz 5)
Samen zingen

di.
zo.
di.

4 okt
16 okt.
18 okt.

Rouwgroep
Film & High-tea
Koffiemorgen

LOCATIE
De Bron
De Bron (in zaal
de Rotonde)

AANVANG
19.45 uur
9:30 uur

De Goede
Herderkerk

14.30 tot
16.30 uur

Park Filmhuis
De Goede
Herderkerk

13.15 uur

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 of met een voorzitter van de kerkenraad
(zie hierboven)
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