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De Goede Herderkerk
Zondag 16 oktober 10:00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Lector
Muziek
Collectes
Via internet

Ds. Jan Hulzebosch
Foekje v. Gameren, Marlou Gebel, Janny de Jong
Rien Bakker
Peter Siereveld
1e : ZWO: Werelddiaconaat
2e: Kosten jeugd – en gezinsdiensten
Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl
De Goede Herderkerk
Zondag 16 oktober 15:00 uur
Zangdienst “Veelkleurig zingen”

Voorganger
Ambtsdragers
Muziek
Collectes
Via internet

Ds. Gert Landman
Foekje van Gameren
Sybren Brons
Kosten bijzondere diensten
Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl
Driehoorne
Zondag 16 oktober 19:00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Muziek
Collectes

Pastor Ruth Schreuders
Gerda Siereveld en Ina Hogenes
Peter Siereveld
1e : ZWO: Werelddiaconaat
2e: Kosten jeugd – en gezinsdiensten

Kerkdiensten volgende week zondag 23 oktober
De Goede Herderkerk 10:00 uur
Voorganger: ds. Piet Wilschut (met viering Heilig Avondmaal )
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BIJ DE KERKDIENSTEN VAN 16 OKTOBER

10:00 uur in De Goede Herderkerk:
Het is de 5e zondag van de herfst (KLEUR: GROEN).
1e Lezing Genesis 32, 23-32 Jakob bij de Jabbok (lector).
Evangelielezing Lucas 18, 1-8 De onrechtvaardige rechter.
Wie een parabel (gelijkenis) vertelt moet niet meteen de clue
verklappen. Dat doet een voorganger ook niet bij zijn preek: de
spanning eruit halen. Luister dus goed bij het voorlezen!
Wie weet gaat het om iets anders dan we dachten…
Wie oren heeft om te horen die hore!
ds. Jan Hulzebosch
15:00 uur Zangdienst in De Goede Herderkerk: “Veelkleurig zingen”
Een heel bijzondere ZANGDIENST onder leiding
van ds. GERT LANDMAN en organist SYBREN
BRONS. In deze najaarstijd zingen we een herfstlied, een oogstlied, een
lied voor Hervormingsdag en twee liederen die God met vrouwelijke
woorden aanduiden. In het 2e deel maken we kennis met de bundel
PSALMEN ANDERS : een pas verschenen aanvulling op het Liedboek
2013 met ruim 100 nieuwe a-, b- of c- nummers bij de Psalmen. Van
harte aanbevolen en van harte welkom!
Sybren Brons en Lise Miedema, namens de organisatie
19:00 uur in Driehoorne:
Deze zondag zal mw. Ruth Schreuders in de kerkzaal van Driehoorne
voorgaan. Ouderling Gerda Siereveld en pastoraal medewerker Ina
Hogenes zullen deze dienst begeleiden. U bent allen van harte welkom
om deze dienst bij te wonen. Na de dienst drinken we met z'n allen
koffie of thee. Op woensdagmiddag 2 november zal er een ontmoeting
zijn in de kerkzaal . We gaan dan samen zingen.
Namens de pastorale werkgroep, Berry Wijnans
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Z.W.O.

1e Collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen
veel boerengezinnen die nauwelijks
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk
helpt boeren en boerinnen om
coöperaties op te zetten, waardoor ze
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun
producten krijgen. De kerk leert boeren
ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en
hoe je met lokale gewassen gevarieerd
kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen
die zijn aangelegd, hebben de boeren de
komende jaren grotere opbrengst tijdens
de oogst. Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk
in Actie het werk van de Javaanse Kerk.
Van harte aanbevolen!
Marieke Roggeveen, Werkgroep ZWO
Voedselbank Zondag 16 oktober is de maandelijkse inzameling voor de
Voedselbank. 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 NL 79 RABO 0106584464 t.n.v. Stichting
Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken o.v.v. verskas.
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
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OMZIEN NAAR ELKAAR

De bloemen van zondag 9 oktober gingen met een
hartelijke groet en ter bemoediging naar:
- mw. B. Versluis ( Klaverhof)
en met een hartelijke groet en felicitaties naar
- dhr. P. Baane (Groenoord) jarig
- dhr. en mevr. Koedood (Hooftstraat) 45 jr. getrouwd.
- dhr. en mevr. Bogerman (Robijnstraat) 55 jr. getrouwd
Asielaanvraag: Voor Elmira Hasanalizadeh en allen die intensief met
haar meeleven zijn het heel spannende dagen. Deze week is zij
uitgebreid in Ter Apel in verschillende interviews ondervraagd en nu is
het wachten op de uitslag. In gebeden en gedachten zijn we bij haar.
Hospice: . In onze gebeden en gedachten zijn we ook bij Charles en Ria
Klaassen . We ontvingen bericht dat dhr. Charles Klaassen momenteel
verblijft in het hospice aan de Lupinesingel 9.
WOORDEN VAN DANK
Hierbij wil ik hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die
afgelopen zondag na de dienst bij mij gebracht is. We zijn blij en
dankbaar dat het de goeie kant opgaat. Hartelijke groeten,
Barry Versluis-van der Kraats.
Beste mensen,
We willen iedereen graag hartelijk bedanken voor de donaties van
warme jassen en schoenen voor de vluchtelingen! Alphen aan den Rijn
heeft zich van de goede kant laten zien en heeft massaal meegeholpen
om zorg te dragen voor mensen in nood! Warme jassen en schoenen
kunnen dit weekend nog ingeleverd worden bij Kirsten Bruijnes,
Doornenburg 8, 06 42204311. Met een warme groet van
Danielle Muit, Elsbeth van Viegen, Kirsten Bruijnes en Nieske de Meij
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ACTIVITEITEN

14 oktober: Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad
In De Bron (Rotonde) van 9.30-11.15 uur. Onder het genot van koffie
of thee bezig zijn met naald en draad en ondertussen een gezellig
praatje, inspiratie en ideeën. Neem je eigen De Bronwerkje 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 vriendelijke groet, Thea de Jong
Koffiemorgen Goede Herderkerk op 18 oktober
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur. Sippy Klercq
komt iets vertellen over haar reis naar Oekraïne, waar
zij drie jaar geleden een bezoek gebracht heeft.
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985
(e-mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van
Dam tel. 445925.
Anneke van Egdom
Samen Eten op vrijdag 21 oktober: U bent allen weer welkom voor
een gezamenlijke maaltijd 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. Als u denkt: daar wil ik graag (weer) aan meedoen dan kunt u
zich aanmelden tot en met zondag 16 oktober via
sameneten@goedebron.nl. In de kerk ligt er op zondag 9 en 16
oktober een lijst waarop u uw naam kunt zetten, of u belt naar 0621806330. En misschien kunt u iemand uit uw omgeving uitnodigen
om een keer mee te gaan, gewoon voor de gezelligheid. Als u
problemen heeft met vervoer naar de Bron, geef dat aan, dan kunnen
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we samen kijken wat de beste oplossing is. Wij hebben er weer zin en
hopelijk u ook weer. Graag tot de 21e!
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers
Boekenmarkt in de Goede Herderkerk op 4 en 5 november 2022
Komt u ook naar de Boekenmarkt? U bent van harte
welkom! De boekenmarkt is open op vrijdag 4 november
19:00 tot 21:00 en op zaterdag 5 november 9.30 tot 15.00
Natuurlijk gaan we weer inzamelen, brengt u uw boeken en
spellen op de volgende dagen naar de Goede Herderkerk:
3 nov. 9:00 - 15:00 u. en 4 nov. : 9:00 - 12:00 u.
We zijn benieuwd wat u ons brengt, we vragen u vriendelijk om
boeken in goede staat te geven zodat de opbrengst misschien nog
beter kan worden dan vorig jaar. De boekenmarkt is tevens een
duurzame èn goedkope manier om een wintervoorraad boeken aan te
leggen! De opbrengst is voor het goede doel: onze Protestantse
wijkgemeente Goede Bron. (Er is deze keer geen kerstmarkt)
Wilt u ons helpen bij de organisatie, wij kunnen nieuwe medewerkers
goed gebruiken: vrijwilligerbraderie@gmail.com.
Jacquelien Christiaanse, namens Braderie Team Goede Bron
Levende adventskalender 2022: Het kerkelijk thema voor de
Adventstijd van 2022 is: “Aan tafel” Om dit thema in de adventstijd
concreet te maken organiseert de Activiteitencommissie dit jaar
opnieuw de “Levende adventskalender” . Bij de evaluatie van dit
project, dat we vorig jaar voor de eerste keer organiseerden, bleek dit
erg succesvol. Hoe werkt het? Gedurende de Adventstijd (27 nov. t/m
23 dec. stellen gemeenteleden hun huis open, in de ochtend of de
middag, om één of meer gemeenteleden te ontvangen voor een kopje
koffie of thee. Als u liever geen bezoek ontvangt maar wél graag op
bezoek gaat kunt u zicht óók opgeven, zowel bezoek ontvangen áls op
bezoek gaan is tevens mogelijk. Zo raken we met elkaar in gesprek,
leren we elkaar beter kennen. Zo komen we bij elkaar aan (de koffie of
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thee) tafel en geven we licht met én aan elkaar. Om van dit project een
succes van te maken, ligt in uw handen. Doe mee !!!! Volgende week
ontvangt u meer informatie. Met vriendelijke groet,
namens de Activiteitencommissie, Rita Verheul
Groene Kerk Weekuitdaging 41: Je huis verduurzamen!
Stijgende energieprijzen zorgen voor grote
schrik. De gasprijzen gaan momenteel door het
dak, en dat betekent een flink hogere rekening.
Wat moet je als consument nu doen? Je huis
verduurzamen! Maar waar moet je beginnen?
Energiecoach: Schakel een energiecoach in om jouw huis onder de
loep te nemen. Je kunt gratis een energiecoach aanvragen:
Voor huiseigenaren klik hier op : EnergieCoachKoopwoning
Voor huurders klik hier op: : EnergieCoachHuurwoning
Laat je informeren over de mogelijkheden. Met een persoonlijk
stappenplan weet je wat je kunt doen. Welke stappen kun je zetten?
Vijf tips:
1. Tochtstrips aanbrengen, folie achter de verwarming, CV op 60 gr.
2. Isoleren: vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of HR+/++/+++ glas
3. Ventilatie: via een ventilatierooster of mechanisch
4. Elektriciteit opwekken (en eventueel opslaan): zonnepanelen
5. Duurzaam verwarmen: m.b.v. warmtepomp of zonneboiler
Succes! Bart, Nieske en Ineke, werkgroep Groene Kerk

MENSEN GEVRAAGD
Hulp bij de Alpha-cursus: Houdt u van lekker koken? En vindt u het
leuk om voor een groep van 9-10 personen te koken? Of zou u willen
helpen met tafel dekken, opruimen etc.? Voor de Alpha-cursus zoeken
we nog mensen die dit op zich willen nemen. Het gaat om 19 oktober,
16 november en 21 december om 19:00 uur in het Kruispunt, Van
Nesstraat 2.
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Als u een of meerdere keren kan, wilt u dan s.v.p. contact met mij
opnemen? U draagt dan direct bij aan de geloofsopbouw van mensen
die zoekende zijn! Alvast bedankt.
Paul van der Loo paulvanderloo@goedebron.nl of 06-33669631
Troubadours zoeken pianist: Helaas helaas! Na vele jaren meespelen
heeft Wilfred Boerefijn besloten om te gaan stoppen als pianist bij de
Troubadours. Dat vinden wij erg jammer, maar uiteraard respecteren
we zijn besluit. We hopen dat hij nog een enkele keer in een dienst ons
kan begeleiden. We zijn daarom op zoek naar een opvolger, die het
goed, leuk, mooi vindt om eens in de veertien dagen met ons te
oefenen en af en toe mee te spelen in een zondagse viering. Kent u
iemand, die wellicht bij ons zou willen komen spelen, of bent u zelf
mogelijk een pianist van voldoende niveau? Wilt u dat dan doorgeven
aan een van de Troubadoursleden als u die kent, of aan Dirk Tack,
0637199811, dirktack@kpnmail.nl. Hopelijk vinden we iemand, want
we zouden het jammer vinden als we moesten stoppen met zingen en
spelen.
Namens de Troubadours, Dirk Tack
VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeentebijeenkomst 18 oktober 19:30 uur in De Goede Herderkerk
Zoals vorige week aangegeven, wordt er op dinsdag 18 oktober a.s. om
19:30 uur een gemeentebijeenkomst gehouden.
Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar als onderling-verbonden
gemeenteleden van wijkgemeente Goede Bron onze zorgen met elkaar
te delen en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Daarnaast willen
we informatie geven over de huidige stand van zaken.
Het programma van deze bijeenkomst:
a. Een korte schets over aanleiding en doel van deze bijeenkomst.
b. Vervolgens gaan we in kleine, gevarieerde groepen met elkaar in
gesprek aan de hand van de volgende drie vragen:
8
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1. Waar maakt u zich zorgen over als u kijkt naar onze gemeente op
dit moment?
2. Welke ervaring, gebeurtenis binnen onze gemeente maakt u blij en
heeft u gestimuleerd?
3. Welke tips en adviezen heeft u voor de kerkenraad?

c. Afsluitend informeren we u over de laatste stand van zaken na de
uitspraak van het CCBG. Deze laatste informatie zal ook worden
gepubliceerd worden in de Zondagsbrief.
De uitkomsten van de gesprekken worden anoniem verzameld door de
gespreksleiders en zullen in een volgende kerkenraadsvergadering
worden besproken. Vervolgens zal er in de maand november opnieuw
een bijeenkomst worden gehouden om u te informeren over de
resultaten van de diverse beraadslagingen en de voorgenomen
plannen. Daar zal dan volop gelegenheid zijn om vragen te stellen.
We hopen dat velen van U aanwezig zullen zijn.
Herbevestiging ambtsdragers: Vorige week namen we afscheid van de
ambtsdragers Ingrid Richters ( zij stopt met haar werkzaamheden ivm.
de zorg voor echtgenoot Frans) en Ina Hogenes en Ina Rietberg
(beiden vanwege het einde van hun ambtsdragersperiode). In de
kerkdienst van 23 oktober zullen de ambtsdragers Marlou Gebel en
Wim Debets in hun ambt worden herbevestigd. Die kerkdienst zal
worden geleid door ds. Piet Wilschut.
Kerkelijk werker: We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat onze
nieuw-benoemde kerkelijk werker Anita Prinsen-Bos vanaf volgende
week in onze gemeente zal starten met haar pastorale werkzaamheden. In de komende Zondagsbrief stelt zij zich aan ons voor.
Richtlijnen corona: Vanuit de landelijke kerkelijke organisaties
ontvingen we de eerste richtlijnen met het oog op de toenemende
coronabesmettingen. We zullen ons in de komende weken zo goed
mogelijk aan die richtlijnen houden.
Wim Debets en Dirk Tack
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AGENDA

DAG
vr.
zo.
zo.
di.

DATUM
14 okt.
16 okt.
16 okt
18 okt.

ACTIVITEIT

LOCATIE
De Bron
Park Filmhuis
Goede Herderkerk
Goede Herderkerk

AANVANG
9:30 uur
13.15 uur
15:00 uur
10:00 uur

di.

18 okt.

Gemeentebijeenkomst

Goede Herderkerk

19:30 uur

vrij.
woe.
vrij.
za.
do.
zo.

21 okt.
2 nov.
4 nov.
5 nov.
24 nov.
27 nov.

Samen eten
Samen zingen
Boekenmarkt
Boekenmarkt
Leesclub
Start Levende
Adventskalender
Johanneskring

De Bron
Driehoorne
Goede Herderkerk
Goede Herderkerk
De Bron
Divers

17.30 uur
‘s middags
19:00 uur
9:30 uur
20:00 uur
n.n.b.

ma

28 nov.

De Bron

19.45 uur

Koffie naald en draad

Film & High-tea
Zangdienst
Koffiemorgen met
Sippy Klercq

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau in de maand oktober

Wegens het opnemen van verlof- en vakantie uren is het Kerkelijk
Bureau in de maand oktober gesloten op de woensdagen en in de
herfstvakantie. Het kerkelijk bureau is in oktober van 9:00 - 12.30 uur
open op: - maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 oktober
Met vriendelijke groet,
Gerri Sepers, secr. medewerkster
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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
*Ds. Paul van Dijk is wegens ziekte thans niet beschikbaar.
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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