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De Goede Herderkerk
Zondag 23 oktober 10:00 uur
Voorganger
Ambtsdragers
Lector
Muziek
Collectes
Via internet

Ds. Piet Wilschut (met viering Heilig
Avondmaal)
Wim Debets, Dirk Tack
Gerda Siereveld, Bert Voorbij
Wim Debets
Peter Siereveld
1e : Groot onderhoud gebouwen
2e : Klein onderhoud gebouwen
Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten volgende week zondag 30 oktober
De Goede Herderkerk 10:00 uur
Voorganger: ds. Klaas-Willem de Jong
Driehoorne 19:00 uur
Voorganger: drs. Hannah Postma-Looije

BIJ DE KERKDIENST VAN 23 OKTOBER
10:00 uur in De Goede Herderkerk
Op deze zondag 23 oktober vieren we de dienst van Schrift en Tafel in
de Goede Herderkerk. Voor mij is het na maanden van herstel een
bijzonder moment. Graag wil ik nogmaals allen die hebben
meegeleefd, heel hartelijk bedanken. Hartverwarmend!
We gaan weer verder. Het is de zesde zondag van de herfst. We lezen
verder in het Lucasevangelie. Vorige week ging het over rechtvaardig
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handelen. Nu gaat het over rechtvaardig zijn. U kunt vast de lezing
doornemen: Lucas 18:9-14.
Daarnaast vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Dat is veel
meer dan een gewoonte. Dat wil zoveel zeggen als: we horen bij
elkaar in Christus ‘naam. Laten we in Zijn Naam gemeente zijn en ons
doordeweeks zo gedragen dat we uitstralen dat er een alternatief is
voor alle vermoeidheid, crisis gevoel en depressie, dat we in elk geval
dat alles niet als vaststaand en normaal accepteren. Ik weet het: grote
woorden... Maar bij het Evangelie kunnen we niet met minder toe.
God zegene ons.
ds. Piet Wilschut
OMZIEN NAAR ELKAAR
Berichten van overlijden
Op zondag 16 oktober is na een periode van ziekte in het hospice
rustig overleden Charles Klaasen 76 jaar. Charles woonde met zijn
vrouw Ria aan het Sweelinckplein. De kerkdienst voorafgaand aan de
begrafenis is zaterdag 22 oktober om 11.00 uur in de Bron, met
aansluitend gelegenheid tot condoleren.
Op dinsdag 18 oktober is na een moeilijke periode (met vaak ook pijn)
rustig ingeslapen ds. Cor van Wijngaarden 94 jaar. Hij woonde aan de
Uranusstraat samen met Joke Hoogendijk. De kerkdienst voorafgaand
aan de crematie is dinsdag 25 oktober in de Bron om 11.00 uur.
Condoleren aansluitend aan de dienst in de Bron.
ds. Jan Hulzebosch
IN MEMORIAM
We gedenken de naam en het leven van Jeanne Berkenbosch – van
Willigen. Op 14 december 1934 aanschouwde ze in Rotterdam het
levenslicht en daar ontving zij bij haar doop de naam Adriana. Samen
met haar geliefde Aad woonden ze decennia lang aan de
Klaproosstraat. Daar groeiden ook hun drie kinderen op. Het overlijden
2

Nr. 214

Zondagsbrief 23 oktober 2022 webversie

van Jeanne kwam toch nog onverwacht. Of zoals de kinderen het in
ons familiegesprek benoemden “Werkelijk niet te vergelijken met het
lange ziekbed van Aad”. De laatste levensfase van was voor Jeanne
niet gemakkelijk. De thuiszorg en de kinderen vonden het voor haar
niet verantwoord om nog langer alleen thuis te zijn. In de laatste week
van haar leven ging ze daarom naar een zorghotel in Zeist. Ze is
overleden op woensdag 5 oktober.
Noem je de naam van Jeanne dan klinkt nagenoeg tegelijk de naam
van Aad. Beiden waren zeer actief en hadden hun eigen
aandachtsvelden binnen de kerkelijke gemeente. Jeanne heeft zich
bijvoorbeeld vele jaren het vuur uit de sloffen gelopen voor de
jaarlijkse braderie. Het ‘omzien naar anderen’ zat in haar genen. Velen
zijn daarvan getuige geweest. We zullen ons haar textiele werkstukken
blijven herinneren. Wat haar ogen zagen wisten haar handen tot leven
te brengen! De quiltgroep was haar meer dan lief.
Het nageslacht zal hun moeder en oma zeer gaan missen. Ze was
immers ook een drijvende kracht binnen de familie. Wat kon ze
genieten van de jaarlijkse familieweekenden met ‘het hele spul’.
Tijdens haar herdenkingsdienst hebben we ons laten leiden door een
tekst van Albert Schweizer die op haar rouwbrief stond afgedrukt `Het
enige belangrijke in dit leven zijn de sporen van liefde die we nalaten
wanneer wij gaan…` Jeanne ligt ons een stap voor op de weg ten leven.
Dat ons dat allen tot troost mogen zijn!
ds. Meindert Burema
De bloemen van zondag 16 oktober gingen met
onze hartelijke gelukwensen naar:
de hr. en mevr. Lette-Spaa, Schuberthof, 50 jaar
getrouwd;
de hr. en mevr. Bogerd-Keller, Holterberg, 45 jaar getrouwd;
de hr. en mevr. Fretus-Rijfers, Vermeerstraat, 60 jaar getrouwd;
mevr. Tinie Krol, Hooftstraat en mevr. Buma-Jousma, Uranusstraat
voor hun verjaardag.
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Dank: Graag wil ik U allen bedanken voor het prachtige boeket
bloemen dat ik onlangs vanuit de kerk mocht ontvangen. Ik heb het
zeer gewaardeerd. Met een hartelijke groet,
Mw. van Veelen
Bloemenfonds
Ontvangen via mevr. Ans den Hertog een bedrag van € 25,00 voor de
bloemen in de kerk. Alle gevers hartelijk dank.
Ina Hogenes.
Pastoraat
Vrijdag 7 oktober is mevr. Sanne Schoneveld gevallen en opgenomen
geweest in het Alrijne ziekenhuis. Op 12 oktober is zij opgenomen voor
revalidatie op de Brug vanwege een gebroken pols en duim. Naar
omstandigheden gaat het goed met Sanne. Haar kamernummer op de
Brug is 28. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Ina Hogenes
Kerkelijk werker Anita Prinsen
Graag stel ik mij aan u voor als uw nieuwe
kerkelijk werker (met als aandachtsgebied
het pastoraat). Ik ben Anita Prinsen,
geboren in 1970, en getrouwd met Jan.
Samen hebben we drie jongvolwassen
dochters. Rosalie (24, studeert theologie),
Ruth (21, studeert social work) en Joyce (19,
studeert communicatie). Wij wonen in
Gouda waar ik geboren en getogen ben. We
gaan daar naar de kerk in onze wijk:
wijkgemeente De Oostpoort.
Ik ben mijn loopbaan begonnen voor de klas. Met veel plezier heb ik
een aantal jaar als leerkracht in het basis en het speciaal onderwijs
gewerkt. Ik zag daar vaak kinderen in de knel. Daar wilde ik graag iets
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mee. Ik ben toen verder gaan studeren en gaan werken in de
hulpverlening met ouders en kinderen. Vanwege mijn werk bij een
christelijke organisatie en de vragen die ik daar kreeg, wilde ik mij
graag verder verdiepen in pastorale vragen, en ben ik een pastorale
opleiding gaan doen.
Ergens afgelopen zomer zag ik de vacature voor de Goede Bron. Na
verschillende fijne gesprekken met de commissie verbind ik mij graag
en van harte de komende tijd aan de Goede Bron!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Wilt u graag
bezoek, voel u vrij om contact met mij op te nemen via de telefoon, de
mail of mij aan te spreken als we elkaar tegenkomen. Mijn
contactgegevens vindt u achterin de Zondagsbrief. Graag tot ziens.
Hartelijke groet, Anita Prinsen
ZWO
Zendingserfgoedkalender 2023 – Mooi om te hebben en leuk om weg
te geven!
Er is weer een Zendingskalender te koop die wordt uitgegeven door de
“Stichting Zendingserfgoed”. Het doel
is om kunstenaars uit de hele wereld in
beeld en woord te laten vertellen hoe
hun kerkgemeenschap met het Bijbelse
verhaal leeft. Het thema van de
Zendingserfgoedkalender 2023 luidt:
Een nieuwe weg met Christus, naar het
verhaal van de Emmaüsgangers. De
weergegeven Bijbelverhalen zijn
ontworpen door kunstenaar He Qi uit
China en op traditionele wijze geweven
door vrouwen van de Tujia minderheid
in China. Ook geeft de kalender een
introductie in de geschiedenis van
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China en over de (ook recente) ontwikkeling van het Christendom
daar. Verder in vogelvlucht voorbeelden van christelijke kunst, die zich
al in de strenge periode van het rode boekje van Maozich begon te
ontwikkelen. Ook wordt stilgestaan bij de veelzijdigheid van de
persoon en het werk van He Qi en de traditionele (hof)weefkunst van
de Tujia. Interesse? Op zondag 23 en 30 oktober ligt er een
intekenlijst in De Goede Herderkerk waarop u uw bestelling kunt
doorgeven. U kunt ook een e-mail sturen naar: Riek van Hemmen,
rvanhemmen@kpnmail.nl. De kalenders kosten 9 euro per stuk, bij
voorkeur te voldoen bij de bestelling.
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)
ACTIVITEITEN

Verslag koffieochtend Goede Herderkerk van 18
oktober met lezing van Sippy Klercq
Op deze zonnige morgen met een volle zaal heet Dick
allen welkom en in het bijzonder onze welbekende
gastspreekster Sippy Klercq. Ook Anita Prinsen die per 17 oktober bij
de wijkgemeente Goede Bron begonnen is als kerkelijk werker wordt
welkom geheten.
Voorafgaand aan de lezing van Sippy deze morgen over: ‘Een reis door
Oekraïne’ leest Annie uit het Liedboek lied 1010 “Geef vrede, Heer,
geef vrede”.
Sippy heeft drie jaar geleden een rondreis gemaakt door het derde
grote land van Europa met 44 miljoen inwoners en 14,5 keer zo groot
als Nederland. Door de escalatie op 24 februari 2022 toen Rusland de
Oekraïne binnen viel is de situatie door de oorlog nu geheel anders.
De reis ging uit van de Vrije Academie met aandacht voor de Joodse
kant van de Oekraïne ofwel de orthodoxe Joden die de Joodse wetten
naleven (ook bekend als Chassidisme). Joden met zwarte kleding en
hoed vond zijn oorsprong in de Oekraïne. De reis ging door het Podil
district met veel interessante gebouwen. Het Holenklooster aan de
Dnjepr, gesticht in de 11de eeuw, heeft een verzameling Scythen goud
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van de Barbaren. Het Holodomor museum met panelen waarop de
gebeurtenissen van september 1941 toen in twee dagen tijd 33.771
Joden werden onder getrommel naar de Babi Jar ravijn gedreven en
doodgeschoten. Het kasteel Medzhybizh werd in het jaar 1146 voor
het eerst genoemd. Deze burcht, een kroonjuweel tegen de Turken,
werd door veel landen bezet. Nu in gebruik door kampeerders bij het
Viking-festival. Meer dia's volgen met interessante verhalen, te veel
om in dit verslag op te nemen.
Met dank aan Sippy voor deze lezing komen we tot de conclusie dat
Oekraïne een vruchtbaar land is, de graanschuur van de wereld en veel
historie heeft. We hopen Sippy volgend jaar weer te ontmoeten met
een lezing over de ‘Woestijn’.
Onze volgende bijeenkomst is op 15 november, dan zal Dirk Coster,
vrijwilliger en voorlichter bij Exodus Nederland, komen vertellen over
het re-integratieproces en wat daar zoal bij komt kijken. En wat
betekent de detentie voor iemand die gevangen genomen wordt en
voor diens (familie)relaties?
Corrie Tempelaar
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 eerst 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.)
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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: 27 november t/m 23 december
De adventskalender 2022 sluit aan bij het jaarthema 'Aan tafel!' en laat
zien hoe we juist met Advent en Kerst mogen ervaren dat we
uitgenodigd worden in Gods nabijheid.
Vorige week heeft u iets kunnen lezen over de levende
Adventskalender. Hoe gaat dit in zijn werk. Wij vragen u als
gemeentelid gedurende de Adventstijd een tijdsmoment aan te geven
in de ochtend of middag, waarin u één of meerdere gemeenteleden
thuis wilt ontvangen. Om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen,
met elkaar in gesprek te raken.
Kunt of wilt u niemand ontvangen, maar wel graag op bezoek bij een
gemeentelid dan kan dit natuurlijk ook. Ook is het mogelijk u op te
geven om zowel te bezoeken als bezoek te ontvangen.
Opgeven
Op 23 en 30 oktober kunt u zich opgeven na de dienst in de Goede
Herderkerk. En op 6 en 13 november kunt u zich in de Bron opgeven.
Wij vragen van u of u een bezoekadres wilt zijn en/of een bezoeker, en
hoeveel mensen u wilt ontvangen. U mag natuurlijk verschillende
datums invullen, de hele Adventstijd door.
Ook kunt u zich opgeven via de mail Verheulmail@gmail.com.
13 november is de laatste dag dat u zich op kan geven. U hoort
daarna z.s.m. op welke datum, welke mens(en) bij u op bezoek komen
of waar u op bezoek gaat.
De activiteitencommissie zal het geheel coördineren om bezoekers en
contactadres met elkaar te verbinden. Uw privacy is door deze manier
van werken gewaarborgd. Wij kijken er naar uit en hopen opnieuw op
fijne ontmoetingen en gesprekken, dat we met deze ontmoetingen aan
de koffie-, of theetafel elkaar zo licht kunnen geven in de Adventstijd.
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Met vriendelijke groet de activiteitencommissie.
Anneke van Egdom, Ria Heemskerk, Rita Verheul en Martin Wijnans
Groene Kerk Weekuitdaging 42: Zet die stap
Iedere week zetten wij een kleine stap naar een
duurzamere leefstijl. Met positief gemoed. En in
de overtuiging dat alle beetjes helpen. Jazeker,
wij zijn goed bezig, maar we steken onze kop
niet in het zand… Er is meer nodig! We zullen
moeten versnellen. Met meer mensen in actie komen. Overheden en
bedrijfsleven aanspreken om hun verantwoordelijkheid te nemen.
Daarom dagen we je uit deze week letterlijk én figuurlijk stappen te
zetten.
Of je nu een kleine wandeling maakt naar het koffiezetapparaat, een
stap op de trap in plaats van in de lift, of dat je meeloopt in een
klimaatdemonstratie… jij kunt jouw stem laten horen. Inspireer de
mensen om je heen, en laat aan onze regeringsleiders zien dat het jou
menens is!
Kleine stap: Bedenk met wie jij deze week een wandelingetje maakt. Of
het nu naar het koffiezetapparaat op je werk is, een lunchrondje of een
boswandeling. Jij kunt het gesprek aangaan met mensen om je heen.
Iedere dag weer. Een open gesprek waar je je zorgen kunt uiten en
luistert naar de ander. Want alleen in verbinding met de ander kom je
tot oplossingen. Inspireer mensen om je heen!
Tien tips om een goed gesprek aan te gaan vind je op
www.52wekenduurzaam.nl.
Succes! Bart, Nieske en Ineke, werkgroep Groene Kerk
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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 16
november en 21 december om 19:00 uur in het Kruispunt, Van
Nesstraat 2.
Als u één 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
JEUGD
Ondersteuning dakloze Jongeren
Voor de zomer hebben jongeren van Goede Bron geld ingezameld om
jongeren die in een daklozen opvang in Gouda zitten een extra
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ondersteuning te geven. Zij zijn op bezoek geweest en hebben enkele
jongeren gesproken die dakloos waren voordat ze in de opvang terecht
kwamen. In de opvang worden ze geholpen ofwel aan woonruimte (ze
slapen met 3 mensen in een appartement), aan werk of de draad op
school terug te vinden. De jongeren komen in aanmerking voor een
aantal gemeentelijke regelingen, maar een vetpot is het niet. Met dank
aan de gemeenteleden van de Goede Bron en anderen hebben onze
jongeren ruim € 1500 opgehaald.
Onlangs is een groepje van 7 jongeren uit de opvang met begeleiding
een dagje naar de Efteling geweest. Normaal een onbereikbaar uitje
vanwege de kosten die dat met zich meebrengt. Daarnaast is een
laptop aangeschaft voor algemeen gebruik voor de jongeren.
De Goudse jongeren waren zeer blij met beide kado’s.
Namens hen heel hartelijk dank voor uw gulle gift.
Jongeren van de Goede Bron
VANUIT DE KERKENRAAD
Gemeentebijeenkomst: Dinsdag jl. vond de gemeentebijeenkomst om
plaats in De Goede Herderkerk. Deze bijeenkomst was nog maar vrij
kort geleden gepland en aangekondigd maar desondanks mochten we
zo’n 70 gemeenteleden verwelkomen. Na een woord van welkom en
aansluitend gebed was er een korte inleiding over de afgelopen
periode waarin toegewerkt is naar het kiezen voor één van onze beide
kerkgebouwen. Daarna gingen we uiteen in tien gemêleerde
gespreksgroepen die zich bogen over de volgende drie vragen:
a. Waar maakt u zich zorgen om als u kijkt naar onze gemeente op
dit moment?
b. Welke tips en adviezen heeft u voor de kerkenraad?
c. Welke ervaring en /of gebeurtenis binnen onze gemeente heeft
u gemotiveerd?
Er werd in de gespreksgroepen intensief met elkaar gesproken en naar
elkaar geluisterd. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt die
vervolgens besproken zullen worden in de kerkenraad. Zodra een
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samenvattend verslag gereed is zal dit worden gepubliceerd in de
Zondagsbrief.
De bijeenkomst werd rond 21:30 uur afgesloten met een dankwoord
aan alle aanwezigen en met het lezen van lied 715 uit ons Liedboek:
”Zoals de halmen buigen in de wind” .
Beleidsplan: De definitieve versie is vastgesteld en zal geplaatst
worden op de website.
Profielschets van een nieuw te beroepen predikant is eveneens
vastgesteld en zal als basis dienen voor de beroepingscommissie, die
binnenkort aan de slag gaat. Ook de profielschets wordt op onze
website geplaatst.
Beroepingscommissie: De namen van de leden van de
beroepingscommissie hopen we volgende week te kunnen melden.
Kerkelijk werker: Deze week is onze nieuwe kerkelijk werker mw.
Anita Prinsen-Bos in onze gemeente met haar werkzaamheden
begonnen. We zijn heel blij dat het in betrekkelijk korte tijd gelukt is
om haar te benoemen. Elders in deze Zondagsbrief stelt zij zich aan ons
voor. De bevestiging en inzegening als ambtsdrager binnen onze
gemeente zal op een nog nader te bepalen zondag plaatsvinden. We
wensen haar een heel goede, gezegende start toe in onze , voor haar
nieuwe, wijkgemeente.
Dirk Tack en Wim Debets
Diaconie en ZWO: Opbrengsten collectes
Hieronder een specificatie van de collecteopbrengsten over de maand
september:
Diaconie
11 September - Noodfonds
€ 251,65
September - Bloemenfonds (collectezak) € 10,00
ZWO
04 September - Kerk in Actie – Myanmar
€ 284,30
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Paul van der Meer, Wnd. Penningmeester Diaconie en ZWO
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AGENDA

DAG
vrij.
woe.
do.

DATUM
21 okt.
2 nov.
3 nov.

vrij.

4 nov.

vrij.
za.
di.
do.
zo.

4 nov.
5 nov.
15 nov.
24 nov.
27 nov.

ma

28 nov.

ACTIVITEIT
Samen eten
Samen zingen
Inleveren materiaal
boekenmarkt
Inleveren materiaal
boekenmarkt
Boekenmarkt
Boekenmarkt
Koffie-ochtend
Leesclub
Start Levende
Adventskalender
Johanneskring

LOCATIE
De Bron
Driehoorne
Goede Herderkerk

Goede Herderkerk
Goede Herderkerk
Goede Herderkerk
De Bron
Divers

AANVANG
17.30 uur
‘s middags
9.00 tot
15.00 uur
9.00 tot
12.00 uur
19:00 uur
9:30 uur
10.00 uur
20:00 uur
n.n.b.

De Bron

19.45 uur

Goede Herderkerk

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau in de maand oktober
Wegens het opnemen van verlof- en vakantie uren is het Kerkelijk
Bureau gesloten in de laatste week van oktober. Het kerkelijk bureau is
weer open vanaf maandag 31 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.

14

Nr. 214

Zondagsbrief 23 oktober 2022 webversie

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
Kerkelijk werker pastoraat:
Anita Prinsen-Bos, tel. 0682048145; anitaprinsengoedebron@outlook.com
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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