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De Goede Herderkerk
10:00 uur
Voorganger
Ambtsdragers

Lector
Muzikale
medewerking
Collectes
Kerkdienst via
internet

Ds. Klaas-Willem de
Jong
Anet van Genderen
Wilma Kranenburg
Vicky van Dok
Sjoerd van Dok
Sybren Brons

Driehoorne
19.00 uur
Drs. Hannah PostmaLooije
Foekje van Gameren
(Berry Wijnans, pastoraal
medewerker)
Mees Biesma

1e CvK bijzondere vormen van pastoraat
2e Administratiekosten
Goede Herderkerk Kerkdienstgemist.nl

Kerkdienst volgende week zondag 6 november
De Bron 10:00 uur
Voorganger: ds. F.L. van Dijke , diaconale zondag

BIJ DE KERKDIENST VAN 30 OKTOBER
10:00 uur in De Goede Herderkerk
Soms naderen we een grens. Of gaan we erover heen. Dat ontdekken
we in de samenleving. Ineens ontdekken we dat er grenzen zijn aan de
groei. Klimaat, handel met dubieuze landen, natuur. Het kan zo niet
verder. Maar ook persoonlijk kan het gebeuren. Het laatste kind gaat
de deur uit. Het ene moment liep je bedrijf nog op rolletjes, het
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volgende moment stokt alles. We worden stil gezet. Hoe verder? Is er
wel een verder?
In deze dienst volgen we de weg die Elia gaat in I Koningen 19. Nog
maar onlangs heeft hij een van zijn grootste successen gevierd. Nu
stelt hij de vraag naar de zin van alles. Dat heeft iets van een weg naar
binnen, naar het hart: wat is de basis van mijn leven, waar liggen mijn
taken? Pas na die weg naar binnen kan de weg naar buiten worden
afgelegd, het volle leven weer in. We lezen daarom vandaag in drie
delen, met steeds een korte uitleg en toepassing: heen (1-9a), in het
hart (9b-18), terug (19-21).
Hartelijke groet,
Ds. Klaas-Willem de Jong.
19.00 uur in Driehoorne
We lezen in Lucas 4: 27 "In de tijd van Elisa waren er veel mensen in
Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand
van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman." Meer over Naäman
die van de profeet Elisa de opdracht krijgt zeven maal in de Jordaan te
baden horen we uit 2 Koningen 5: 1 - 19. Het is eigenlijk een soort
doopverhaal. We gaan horen over relaties tussen mensen onderling en
over de relatie tussen mensen en God.
Tot zondag! Hartelijke groet,
Drs. Hannah Postma-Looije
A.s. zondag 30 oktober is er weer een kerkdienst in Driehoorne om
19.00 uur in de kerkzaal. We hopen weer veel deelnemers te mogen
ontmoeten ook na de dienst onder het genot van koffie en thee.
Op woensdag 2 november is er een zang- en ontmoetingsmiddag in
Driehoorne in de kerkzaal. U bent van harte uitgenodigd, ook voor
mensen die niet in Driehoorne wonen. Er kan niet opgehaald worden.
Vriendelijke groet, namens het pastorale team
Berry Wijnans
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ZWO

Zendingserfgoed kalender 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
Zendingserfgoed- kalender 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 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 Mao zich 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 bellen of een email sturen naar: Riek van Hemmen, tel. 0172-430452, e-mail
rvanhemmen@kpnmail.nl. De kalenders kosten 9 euro per stuk, bij
voorkeur te voldoen bij de bestelling.
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)
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IN MEMORIAM

Bericht van overlijden:
Op maandag 10 oktober jl. is, op de leeftijd van 101 jaar,
mw. C. van den Bosch-Bart overleden. Zij woonde tot
2021 aan het Valeriusplein en zij verhuisde in juni van
dat jaar naar Rijnzate, maar wilde graag ingeschreven
blijven als lid van onze wijkgemeente Goede Bron. De uitvaart heeft
inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.
Met eerbied gedenken wij mw. van den Bosch en wij wensen haar
dierbaren alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Ter nagedachtenis.
Op zondag 16 oktober is overleden Charles Edward Klaasen. Charles
woonde aan het Sweelinckplein 146. De laatste jaren kreeg hij met
ziekte te maken: eerst met die van zijn vrouw Ria, die hij jaren heeft
verzorgd en gesteund. Wat was hij blij, als er weer eens
betere berichten over haar kwamen. Later moest hij zijn
eigen ziektes bevechten. Eerst waren er twee
rugoperaties na een val, toen zijn voet. Tenslotte werd
ongeneeslijke kanker hem fataal. Hij heeft het geloof
behouden: wij houden hem in gedachtenis als gelovige broeder uit
onze gemeente. Zingen was zijn lust: in de kerk en in het Kozakkenkoor. Wie wist dat niet? Maar zeker ook: anderen vertellen over de
betekenis van zijn geloof. Hij wilde getuigen van de zekerheid van Gods
beloften, als het gaat over Jezus’ opstanding en over het leven na onze
dood. In de afscheidsdienst voerde zijn oudste zoon Charles jr. het
woord samen met zijn vrouw Elise. Daar kwam ook nog naar voren,
hoe klassiek en precies hun vader was. Charles noemde ook zijn broer
Robert. De kaarsen rond de baar werden aangestoken door
kleinkinderen. Hij is een tijd betrokken geweest bij bijzondere diensten
en werd wijkouderling toen zijn dagelijkse werkzaamheden dat
toelieten. Charles is geboren in Beverwijk op 14 mei 1946, en is ruim
76 jaar geworden.
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Op dinsdag 18 oktober overleed ds. Corstiaan van Wijngaarden.
Hij is vroeger getrouwd geweest tot haar overlijden
met Magda(lena) Stieltjes. Cor woonde aan de
Uranusstraat 86 samen met Joke Hoogendijk. Hij heeft
gewerkt in Sebaldeburen-Lutjegast, Zwaagwesteinde,
Makkum, en het langst in Pernis. Cor was een beminnelijk mens. Zo
moesten meer dominees zijn: woordkunstenaar, dat ook, maar zeker
ook iemand, die lijkt op de Goede Herder, zei ik zelf in de dienst. Zoon
Wouter sprak namens de kinderen mooie woorden, twee kleinkinderen waren lector voor de Bijbellezingen uit Psalm 23 en
Romeinen 8, 31-39. Naar voren kwam o.m. dat Cor waarschijnlijk deze
woorden van Paulus ook heeft gekozen, omdat hij zelf lang op zoek is
geweest naar geborgenheid, die hij gelukkig ook heeft gevonden.
Heel fijn was ook de wijze waarop Saar Hoogendijk, dochter van Joke
en predikant in Enschede, vervolgens het woord voerde namens Joke
en Joke’s kinderen, met herinneringen aan haar vader Niek.
Na het overlijden van zijn vrouw is Cor na verloop van tijd vanuit zijn
appartement in Zeewolde naar Alphen verhuisd. Hij had intussen Joke
Hoogendijk nader leren kennen: de vroegere vrouw van zijn
studievriend ds. Niek Hoogendijk.
Cor is geboren in Voorschoten op 14 december 1928 en mocht 94 jaar
worden.
In onze gebeden danken wij onze God voor alles wat deze broeders
Klaasen en van Wijngaarden, hebben betekend met het oog op Gods
koninkrijk en voor de geliefden en vrienden die zij nu achterlaten. Wij
denken aan de partners van elk van hen, nu zij een lege plaats aan hun
zijde vinden, aan hun kinderen en hun kleinkinderen.
Laten wij niet alleen God bidden, maar ook elkaar niet uit het oog
verliezen.
ds. Jan Hulzebosch
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OMZIEN NAAR ELKAAR

De bloemen van zondag 23 oktober gingen met
onze hartelijke gelukwensen naar:
- Dhr. en mevr. Vellenga-Keijzer, 50 jaar getrouwd
- Mevr. van den Berg – Koch, jarig
En ter bemoediging naar
- Mevr. Sanne Schoneveld, revalidatie en herstel
- Mevr. Elmira Hasanalizadeh i.v.m. weer een afwijzing voor een visum
Ontvangen € 10,00 voor de diaconie en € 10,00 voor de bloemen in de
kerk via Jopie Verhorst. Hartelijk dank voor de giften.
Ina Hogenes
Dank voor de bloemen. Ik wil u, alle mensen van de
kerk, bedanken. Ik werd erg blij toen ik de kerkbloemen
zag. De laatste jaren heb ik moeilijke tijden gehad en
vanaf de eerste dag dat ik naar onze kerk kwam, voel ik
dat ik niet meer alleen ben. Ik heb hier geen familie
maar ik heb nu een grote familie in de kerk. Ik dank God
dat ik jullie als mijn familie heb. Nogmaals bedankt voor de mooie
bloemen. God zegene u allen 🙏
Elmira Hasanalizadeh
Dank voor de bloemen. We werden zondag jl. blij verrast met de
prachtige bos bloemen die we als felicitatie kregen voor ons 50-jarig
huwelijk, waarin we zeer gezegend zijn met o.a. drie kinderen, drie
schoonkinderen en acht kleinkinderen. Hartelijk dank. God lof!
Lineke en Klaas Vellenga
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ACTIVITEITEN

Klimaatweek Alphen a/d Rijn in samenwerking met Groene Kerk PKN
Maandag 31 oktober - 13.30 uur.
Rondleidingen en opening vergroening Stadhuisplein.
Opening door wethouder Ruimtelijke Ordening
Gerard van As door Gemeente Alphen aan den Rijn,
aannemer Zwammerdam en IVN Natuureducatie.
Rondleidingen om 14.00, 15.00 en 16.00 uur +
doorlopend workshops over vergroenen van je tuin of balkon. Locatie:
Stadhuisplein, Alphen aan den Rijn. Aanmelden voor rondleidingen
(14.00, 15.00, 16.00 uur). vergroenenstadshart@alphenaandenrijn.nl
Dinsdag 1 november - 16.00 tot 16.30 uur
Bekendmaking nieuwe klimaatburgemeester(s) door burgemeester
Liesbeth Spies, kinderburgemeester Maud en oud-klimaatburgemeester Liesbeth van Bemmel. Locatie: Raadzaal, gemeentehuis
Alphen aan den Rijn. Aanmelden: vrije inloop
Dinsdag 1 november - 19.30 tot 20.30 uur
Spoedcursus tuinieren voor buurtvergroeners
Welkomstwoord door wethouder Natuur en Milieu Relus Breeuwsma
Door Huis van Duurzaamheid, De Ontwerpsalon en Operatie
Steenbreek. Locatie: Bibliotheek Alphen.
Aanmelden: www.bibliotheekrijnenvenen.nl
Woensdag 2 november - 14.00 tot 15.30 uur
Groene bieb expeditie met de kinderraad. Door Huis van Duurzaamheid
Locatie: Bibliotheek Alphen, Aarkade 10, Alphen aan den Rijn
Aanmelden: www.bibliotheekrijnenvenen.nl
Vrijdag 4 november - 15.00 tot 17.00 uur
Opschoonactie Koudekerk aan den Rijn door Gemeente Alphen aan
den Rijn (Schone Buurt Coaches en gebiedsadviseur). Locatie:
Vrijetijdscentrum De Ridderhof, Arie Hogenespad 1, Koudekerk a/d
Rijn. Aanmelden via schonebuurtcoaches@alphenaandenrijn.nl
Zaterdag 5 november - 10.00 tot 17.00 uur
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Schetsservice klimaatbestendige tuin door De Ontwerpsalon. Met
aanwezigheid van Operatie Steenbreek, Groei & Bloei en IVN
Locatie: Groen Klimaatplein, Tuincentrum De Bosrand, Alphen aan den
Rijn. Aanmelden: afra@deontwerpsalon.nl
Zaterdag 12 november - 11.00 tot 15.00 uur
Energiebespaarmarkt. Welkomstwoord door wethouder Duurzaamheid Gert van den Ham. Door: Participe, Kwadraad, Woonforte,
Energiek Alphen en Gemeente Alphen aan den Rijn. Locatie: De
Plataan, Snijdelwijk 2, Boskoop. Aanmelden: vrije inloop.
Wilma Gerver, klimaatburgemeester Alphen a.d. Rijn e.o.
Diaconale actie 2022
In de week van 2 t/m 8 oktober heeft de Diaconie weer haar jaarlijkse
actie gehouden. Alle bezorgers bedankt voor de moeite!
De tussenstand (bijgewerkt t/m 24 oktober) is € 8.423.
Alle gevers hartelijk dank! Uiteraard is hiermee het
begrote bedrag nog niet gehaald. Mocht u geen
enveloppe hebben ontvangen en toch een bedrag willen overmaken:
rekeningnummer: NL 60 RABO 0391.70.58.30 Prot Gem. Alphen a.d.
Rijn inz. Diaconie.
Paul van der Meer, wnd. penningmeester Diaconie
Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad
28 oktober 9.30-11.15 uur in 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. Iedereen is welkom. Kom gezellig
eens langs om te kijken of het iets voor je is. Deelname
is gratis, alleen een bijdrage voor koffie/thee.
Op 25 november 9.30 – 12.00 uur zal er naast de bijeenkomst de
workshop “patchwork voor Kerstmis” georganiseerd worden. Het gaat
een klein kerstboompje worden dat we maken op basis van een voorgetekende ondergrond op vlieseline. In verband met het voorbereiden
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van het materiaal graag aanmelden voor deelname bij Thea de Jong,
thmdejong@gmail.com . De kosten voor deelname aan deze workshop
zijn 4 euro materiaalkosten.
Thea de Jong
Gesprekskring Rondom het Woord
Dinsdagmiddag 1 november van 15.00 tot 17.00 uur komen wij weer
bij elkaar in de Goede Herder Kerk. Annie heeft het onderwerp Rachab.
Akke sluit deze middag met ons af. U bent allen van harte uitgenodigd.
De volgende gesprekskring is op 29 november dan is het onderwerp:
‘luisteren’.
Coby Verbeek-IJtsma.
Stichting Roemenië Hunedoara
Jam en Hongaars/Roemeense lekkernijen te koop op
Boekenmarkt Goede Herderkerk
Wij hebben nog lekkere zelfgemaakte jam uit Roemenië
in voorraad. Tijdens de boekenmarkt in de Goede
Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14, is deze te koop in de kraam van de
Stichting Roemenië Hunedoara. Ook kunt u bij ons heerlijke
versgebakken Hongaars/Roemeense lekkernijen kopen. De markt is
open op vrijdagavond 4 november van 19.00 tot 21:00 uur en zaterdag
5 november van 09:00 tot 15:00 uur. Graag tot ziens.
Rien van Steden, voorzitter
JEUGD
Welke taal spreek(t) u/jij?
Nee, ik heb het niet over Nederlands, Duits, Engels enz., maar over
geestelijke talen. ‘Zijn daar ook verschillende talen in?’ denkt u/jij
misschien. Jazeker! En door die verschillende talen ervaren, leren wij
iets van God. Waar de een het liefst de natuur in gaat om zich te
verwonderen over de schepping, daar duikt de ander liever in een
goed boek waarin e.e.a. uitgelegd wordt over een bepaald gedeelte
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van de Bijbel. En weer een ander draagt graag zorg voor iemand. En zo
zijn er nog zes talen, aldus Gary Thomas. Hij heeft de negen verschillende geestelijke talen in kaart gebracht om mensen te helpen
ontdekken welke taal bij hen past. En om mensen met dezelfde
geestelijke taal aan elkaar te verbinden en daarmee hun geloofsleven
te stimuleren.
Met de jongeren hebben wij deze test eerder al gedaan en nu willen
we deze ook graag met u/jou doen. Waarom? Voor uzelf om te
ontdekken welke taal bij u past en om mensen met dezelfde
geestelijke taal aan elkaar te verbinden. Zo geloven we dat er
verbindingen kunnen ontstaan tussen mensen, jong en oud, die
dezelfde geestelijke taal ‘spreken’ en jullie samen iets kunnen gaan
ondernemen wat daarbij aansluit.
Na de dienst op zondag 27 november 2022 zullen we met iedereen die
mee wil werken aan deze verbindingen de geestelijke talentest doen,
de resultaten bekijken en per groep uiteen gaan om iets te beleven van
wat bij de betreffende taal past. Neemt u/jij hiervoor een mobiel of
ander apparaat mee om via de wifi verbinding te maken met het
internet. Er zullen mensen aanwezig zijn mocht u hierbij hulp nodig
hebben. Uit de test zal blijken welke taal uw voorkeur heeft, maar dat
betekent niet dat u niets met de andere talen heeft. We willen dan ook
niet mensen in bepaalde ‘hokjes of vakjes’ stoppen, maar verbindingen
leggen. Dat kan dus op meerdere manieren.
Als we aan het einde van de ochtend deze verbindingen hebben
gelegd, sluiten we af met een lunch. Meer daarover wordt t.z.t. bekend
gemaakt.
Paul van der Loo
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VANUIT HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Allereerst nog even aandacht voor uw bijdrage voor het prachtige blad
Kleurrijk. Dank voor vele gulle gaven! Had u nog niet betaald, geen
probleem dat kan altijd nog. Na twee maanden (eind november)
maken we bekend wat de opbrengst dit jaar is geworden.
Op het kerkelijk bureau is de bestelling voor Kerkbalans 2023 al weer
in gang gezet. Het is u vast niet ontgaan: de laatste keer dat het met
acceptgiro’s kan gebeuren. Uiteraard denken we al na op welke andere
manieren we u dan kunnen gaan benaderen voor het trouw overmaken van uw gaven. Wordt vervolgd.
Onlangs werden de bloemen bezorgd bij twee gemeenteleden ter
bemoediging. Uit dankbaarheid ontvingen we 20 euro dit is doorgezet
naar de Diaconie. Dank voor deze financiële bijdrage. Fijn dat betrokkenheid wordt gewaardeerd.
Paul Kapteyn, Penningmeester CvK Goede Bron.
VANUIT DE KERKENRAAD
Gebouwenkeuze: Op de gemeentebijeenkomst van 18 oktober jl. is
onderstaand overzicht uitgereikt. Dit overzicht, nu dus ook ter
informatie in deze Zondagsbrief. In dit overzicht staat een aantal
belangrijke stappen, die tot nu toe zijn gezet in het proces van de
gebouwenkeuze.
OVERZICHT VAN STAPPEN DIE GENOMEN ZIJN:
DATUM
ACTIVITEIT
21 nov. 2018 Stuurgroep ingesteld door wijkkerkenraad
Opdracht: onderzoek het toekomstig gebruik van onze
gebouwen
mei 2020
Gemeenteberaad: Informatie over ledenaantallen en
11
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mei 2020

Okt. 2020

december
2020
30 juni 2021
7 juli 2021
okt. 2021
1 dec 2021
20 dec 2021
5 jan 2022
Voorjaar
2022

mei 2022
11 juli 2022

17 aug. 2022

17 aug. 2022
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financiën
Gemeenteberaad: Informatie over ontwikkeling
financiële tekorten
Vier varianten voorgelegd aan gemeente met criteria
Advies stuurgroep naar wijkkerkenraad. Op basis van
extern advies is één keuze voorgelegd aan de
wijkkerkenraad.
Informatie gesprekken met gemeenteleden
Vanwege Corona wordt gesprek en besluitvorming in
wijkkerkenraad opgeschort
Wijkkerkenraad adviseert aan AK om een voorgenomen besluit te nemen om gebouw GHK te verkopen
AK neemt voorgenomen besluit om GHK te verkopen
Gemeenteberaad: toelichting voorgenomen besluit en
gelegenheid tot aanvullingen en vragen stellen
Wijkkerkenraad adviseert aan AK om een definitief
besluit te nemen om gebouw GHK te verkopen
AK neemt definitief besluit om GHK te verkopen*
Bezwaar ingediend door gemeenteleden ( 102
handtekeningen)
Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de
overeenkomst uit 1972 over de samenwerking met de
parochie. Mogelijke aanpassingen worden uitgesteld
totdat er een definitief besluit is genomen. (zie ook 14
september 2022)
Hoorzitting door CCBG
Uitspraak CCBG: Besluit AK vernietigd.
CCBG geeft aan op welke punten nader onderzoek
nodig is.
Wijkkerkenraad besluit na lang gesprek om niet in
beroep te gaan tegen de uitspraak van het CCBG ( en
dit dus niet te adviseren aan de AK)
Wijkkerkenraad besluit om de opdracht van het CCBG
12
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te aanvaarden en de twee genoemde punten te gaan
onderzoeken en te beoordelen, waarbij de inzichten
wellicht anders kunnen worden.
september
Er wordt door het CvK een extern deskundige
2022
ingeschakeld om CvK en wijkkerkenraad te begeleiden
bij het onderzoeken van genoemde twee punten
14 sept. 2022 Er vindt een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers
van CvK, parochiebestuur, wijkgemeente Goede Bron
en de wijkkerkenraad. Het gesprek wordt begeleid door
een extern deskundige. Het gaat over de
samenwerkingsovereenkomst uit 1972, die zal gelden
bij de besluitvorming binnen de wijkgemeente Goede
Bron en de mogelijkheden tot verkoop van De Bron.
21 sept.
Wijkkerkenraad bespreekt mogelijkheden om met
2022
gemeente in gesprek te gaan. Moderamen kiest 18
oktober voor gemeentebijeenkomst.
* Besluit AK betekent dat zij besluit om het CvK te mandateren om te onderhandelen over de verkoop van de GHK en met een voorstel tot verkoop te
komen. Als de AK dit goedkeurt zal het voorstel door het CvK worden
voorgelegd aan het CCBB ter goedkeuring. Pas daarna kan de AK een
definitief besluit nemen en het CvK mandateren tot daadwerkelijke
verkoop.

Aan een samenvattend verslag van de gemeentebijeenkomst wordt
nog gewerkt. Publicatie hiervan volgt later.
Profielschets nieuw te beroepen predikant: deze profielschets is nu
voor een ieder ter inzage op onze website: www.goedebron.nl . Voor
de niet-digitalen onder ons: als u een papieren versie wenst, geef ons
(Dirk Tack of Wim Debets) een seintje. Het komt dan in de bus.
Beroepingscommissie: De toezegging van vorige week om de namen
van de beroepingscommissie in deze Zondagsbrief te publiceren
kunnen we nu nog niet waarmaken. We zijn nog niet helemaal “rond”
Volgende week hopelijk wel!
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Ds. David Schiethart: Waarnemend predikant ds. David Schiethart gaat
per 1 november a.s. in onze gemeente aan de slag. U vindt zijn
telefoonnummer en mailadres binnenkort op de laatste pagina. Wij
hopen ds. Schiethart spoedig “live” aan u te kunnen voorstellen.
Wim Debets en Dirk Tack
AGENDA

DAG
vr.

DATUM
28 okt

LOCATIE
De Bron

AANVANG
9.30-11.15

Goede Herderkerk

4 nov.

ACTIVITEIT
Koffie naald en
draad
Gesprekskring
rondom het Woord
Samen zingen
Inleveren materiaal
boekenmarkt
Inleveren materiaal
boekenmarkt
Boekenmarkt

di

1 nov.

za.

5 nov.

Boekenmarkt

Goede Herderkerk

di.
do.
vr.

15 nov.
24 nov.
25 nov.

Goede Herderkerk
De Bron
De Bron, rotonde

zo.

27 nov.

Divers

Ma.
di

28 nov.
29 nov.

Koffie-ochtend
Leesclub
Patchwork voor
kerst
Start Levende
Adventskalender
Johanneskring
Gesprekskring
rondom het woord

15.00 tot
17.00 uur
‘s middags
9.00 tot
15.00 uur
9.00 tot
12.00 uur
19:00 tot
21.00 uur
9:30 tot
15.00 uur
10.00 uur
20:00 uur
9.30 tot
12.00 uur
n.n.b.

woe.
do.

2 nov.
3 nov.

vr.

4 nov.

vr.

De Bron
..

19.45 uur
..

14

Driehoorne
Goede Herderkerk
Goede Herderkerk
Goede Herderkerk
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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
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 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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