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De Bron  

Zondag 6 november 10:00 uur  

Voorganger Ds. Frans van Dijke 

Ambtsdragers Johan Verduyn, Glen Crisson,  
Eliane Vermeer 

Orgel Jaap van der Sar 

Lector Adriaan Ladage 

Collectes 1e: Diaconie:  Kinderhospice Barneveld 
2e: Gebouwen: onderhoud orgels 
3e: Diaconie: bijz. doelen: Bakkerij Leiden 

Link naar 
uitzending 

Ctr. + klik op deze link  
of ga naar: www.goedebron.nl  > vieren 

 

Kerkdiensten volgende week zondag 13 november 
De Bron 10:00 uur:  Voorganger : ds. Jan Hulzebosch (HA)  
Viering 50-jarig ambtsjubileum ds. Hulzebosch, m.m.v. de 
Cantorij Goede Bron 
Driehoorne 19.00 uur:  Voorganger: mw. Tineke de Jong-Kool 

 
BIJ DE KERKDIENST van 6 november 

 
Vanmorgen gaat het over ‘je geroepen weten’, over ‘roeping’. We 
lezen daarbij uit de Bijbel over een specifieke roeping die zowel Abram 
en Saraï als de discipelen van Jezus krijgen. Hun verhaal vertelt dat 
geloof iets is dat je samen doet, maar hun verhaal vertelt ook dat er in 
het geloof tegelijk altijd een moment is van helemaal tussen jou en 
God … van het besef: God roept op dit moment mijn naam, God wijst 

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
http://www.goedebron.nl/
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mij een weg om te gaan en het komt er nu op aan of ik me 
toevertrouw aan de weg die Hij me wijst. Ook al weet ik het niet zo 
goed, ik vertrouw erop dat God het wel weet. Dat was iets heel 
wezenlijks in het leven van de mensen over wie we uit de Bijbel lezen. 
Het moment dat zij zich aangesproken voelden door God om - 
gezegend door God - te gaan en tot een zegen te zijn. Hoe zit dat met 
ons … wat zegt een woord als roeping ons? Durven wij in vertrouwen 
op Gods zegen er te zijn en te gaan? Om, zoals mensen uit de Bijbel en 
velen die hen daarin zijn nagevolgd, tot een bron van zegen te zijn?  
Met een hartelijke groet, Ds. Frans van Dijke 
 

OPROEPEN 
 

Mijn naam is Luc Vlaardingerbroek en ik ben al ruim 30 jaar één van de 
kosters in de Bron. 
Helaas laat mijn gezondheid mij in de steek en heb ik nu de ziekte 
Alzheimer. Voor mij betekent het dat ik niet optimaal kan functioneren 
en op termijn mijn werkzaamheden als koster zal moeten neerleggen. 
Zijn er mensen die mijn werkzaamheden als koster over zouden willen 
nemen? Wij zijn nu met z’n vieren: Teus Lamain, Jacob Wals, Rolf 
Vermeer en ik. Het zou mooi zijn als er nog een paar mensen mee 
zouden willen helpen met het kosterschap, zodat de zondagse gang 
van zaken in de Bron gewoon door kan gaan. 
Wilt u verdere informatie, dan kunt u mij bereiken onder telefoonnr. 
(0172)420801 of via de mail: vlbroek@hotmail.com. 
Ik zie uw reacties graag verschijnen. Groet, Luc Vlaardingerbroek 
 
Wie gaat er mee? 
Uit eerdere berichten hebben we vernomen dat de asielaanvraag van  
Elmira Hasanalizadeh opnieuw is afgewezen. Het belangrijkste 
argument bij deze, zoals het ambtelijk heet “negatieve beschikking”, is 
dat het IND geen geloof hecht aan Elmira’s christelijke overtuiging en 
het risico van vervolging bij terugkeer in Iran. De advocaat heeft 
beroep aangetekend en op vrijdag 25 november wordt dit beroep 

mailto:vlbroek@hotmail.com
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behandeld door de rechtbank in Rotterdam. Om te tonen dat wij als 
wijkgemeente “Goede Bron” Elmira van harte steunen is het initiatief 
ontstaan om met een flinke afvaardiging (minimaal toch 25 mensen) 
van onze wijkgemeente bij deze zitting aanwezig te zijn. Op die manier 
geven we uiting aan onze solidariteit met Elmira en heeft het hopelijk 
ook enige invloed op de beslissing van de rechter. 
Wie mee wil naar Rotterdam op 25 november kan zich opgeven bij 
Maas van Egdom (mvanegdom@kpnmail.nl) met vermelden van naam 
en telefoonnummer. In een later stadium krijgt u verder bericht over 
het hoe en wat. 
Maas van Egdom 

ZWO 
 
Betrokken predikanten opleiden in Zambia 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. 
Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. 
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar 
goede predikanten toe, vooral op het platteland. 
Omdat op het platteland van Zambia extreme 
armoede heerst, leren de student-predikanten 
ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen 
kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. 

Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok die sinds 2018 via Kerk in Actie zijn 
uitgezonden en lesgeven op de theologische faculteit aan de Justo 
Mwale University in Lusaka. Als gemeente zijn wij voor een periode 
van drie jaar via ZWO verbonden met dit project. De opbrengst van de 
collecte van volgende week zondag (13 november) is bestemd voor het 
opleiden van betrokken predikanten in Zambia. Voor € 2.450 krijgt een 
theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u 
mee? Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 

about:blank
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen van zondag 30 oktober gingen vanuit onze 
wijkgemeente met hartelijke gelukwensen voor hun 
huwelijksjubileum naar: 
Dhr. en mevr. Hermans-v.d. Harst, Ericapark, 55 jaar 
Dhr. en mevr. Jochemsen-Huibers, Junostraat, 55 jaar  
Dhr. en mevr. v. Hemmen de Koning, Paddestoelweg, 55 jaar 
Dhr. en mevr.  de Graaf-Verkade, Zadelmaker, 50 jaar 

Afgelopen zondag na de kerkdienst werden we verrast met een 
prachtig boeket bloemen met felicitaties voor ons 55-jarig huwelijk. 
Een periode waarin de dankbaarheid overheerst en de kerkelijke 
gemeente een grote rol heeft gespeeld. Hartelijk Dank.  
Gerrit en Riek van Hemmen 

 
ACTIVITEITEN 

 
De Groene Kerk 1 november was World Vegan Day! 
We hebben in week 10 de weekuitdaging ‘Eet lekker vega’ gehad 
tijdens de Nationale Week zonder Vlees. In week 34 speelden we Bingo 
om iedere dag meer gezonde dingen te eten. En nu gaan we een stapje 
verder… We gaan proberen helemaal plantaardig te eten. 
www.52wekenduurzaam.nl voor meer informatie. 
Kleine stap: Eet deze week geen of minder vlees en zuivel. 
Onderzoek eens of jouw favoriete gerecht of snack ook een 
veganvariant heeft. De kans is vrij groot dat het bestaat of dat je het 
makkelijk kunt maken.  

Succes!  
Ineke Tack, Bart Vaane en Nieske de Meij 
 

http://www.52wekenduurzaam.nl/
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Koffie-met-naald-en-draad 
11 november – 9.30-11.15 uur - De Bron, (zaal De Rotonde) 
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald en 
draad en ondertussen ideeën delen, elkaar inspireren of gewoon 
gezellig met elkaar praten. Neem je eigen werkje mee.  
Iedereen is welkom en alleen de koffie/thee moet betaald worden. 
Op 25 november is er ook een bijeenkomst en dan kun je deelnemen 
aan de workshop “patchwork voor Kerstmis” (9.30-12.00 uur). We 
maken een klein kerstboompje op basis van een voorgetekende 
ondergrond op vlieseline. In verband met het voorbereiden van het 
materiaal graag aanmelden voor deelname bij Thea de Jong, 
thmdejong@gmail.com. De kosten voor deelname aan deze workshop 
zijn € 4.00 (materiaalkosten). 
Thea de Jong 
 
 
Koffiemorgen Goede Herderkerk op 15 november 
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur.  
Dirk Coster, vrijwilliger en voorlichter bij Stichting 
Exodus Nederland zal deze morgen meer vertellen over het werk van 
deze organisatie, die al 40 jaar actief is met het begeleiden van ex-
gedetineerden.  
Hij legt uit wat detentie betekent voor iemand die gevangen genomen 
wordt en voor diens (familie)relaties? Dat het niet eenvoudig is terug 
te keren in de maatschappij na gevangenschap en hulp daarbij van 
essentieel belang is. En wat er zoal komt kijken bij het re-
integratieproces. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. 
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985 (e-
mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van Dam 
tel. 445925. 

mailto:thmdejong@gmail.com
about:blank


Nr. 216                        Zondagsbrief  6 november  2022  
 

6 
 

18 november: Samen Eten!                                            
Vrijdag is het weer zover: een gezamenlijke maaltijd in de Bron.  
Deze keer werken jongeren mee aan het verzorgen van de maaltijd! 
Vanaf 17.30 bent u welkom 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! 
U kunt zich  aanmelden tot en met zondag 13 november via 
sameneten@goedebron.nl. In de kerk ligt er op de zondagen 6 en 13 
november een lijst waarop u uw naam kunt zetten, of u belt  even naar 
06-21806330. En kijkt u eens om u heen of u iemand kunt uitnodigen 
om mee te gaan! Dat kan waardevol en gezellig zijn. Wilt u aangeven 
indien u vervoer nodig hebt, dan zoeken we daar een oplossing voor. 
We hopen u te zien op 18 november! 
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers 
 

Leesclub 
De volgende avond van onze leesclub is op donderdag 
24 november van 20.00 – 21.30 uur in de Bron. We 
bespreken het boek ‘Aleksandra’ van Lisa Weeda. 
Helaas een actueel boek over Oekraïne, een land dat 
nooit rust lijkt te mogen vinden.  
Wilt u meedoen? Welkom! Dit is geen besloten clubje 
en eenmalig meedoen is ook prima. U kunt het boek 
kopen, maar het is ook in de bibliotheek beschikbaar 

als e-book en als luisterboek. Nog vragen, of graag eerst wat meer 
lezen of zien over dit boek? Laat het weten via deschipper@planet.nl 
dan sturen we wat meer informatie. Als u meedoet graag aanmelden 
via hetzelfde mailadres zodat we u vooraf enkele vragen kunnen 
toesturen. Ineke Tack en Jelle Jan de Schipper 
 

mailto:sameneten@goedebron.nl
mailto:deschipper@planet.nl
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Leerhuis Dr. Ad van Nieuwpoort  
Op dinsdag 29 november om 20.00 uur (19.30 uur inloop) in de Bron 
zal Dr. Ad van Nieuwpoort een leerhuis verzorgen over de inzichten uit 
zijn boek 'In Babel'.  
Elke dag horen we nieuwe berichten over spanningen tussen landen en 
bevolkingsgroepen, het ontbreken van visie bij politici, (moreel) verval 
bij machthebbers. Er is niets nieuws onder de zon en dus valt er veel te 
leren en te ontdekken in oude bronnen. Zoals in het Bijbelboek 
Ezechiël. Het boek 'In Babel' van Ad van Nieuwpoort laat de essentie 
èn de actualiteit zien van het profetische Bijbelboek Ezechiël. Het 
centrale thema van Ezechiël is de ‘ballingschap’, een situatie waarin 
een samenleving de weg kwijt is en leeft zonder bevrijdend verhaal en 
daarmee zonder oriëntatie. Daarin vertoont de thematiek van Ezechiël 
opmerkelijke parallellen met de huidige tijd: een maatschappij zonder 
richtinggevende visie. Dwars door de brokstukken van het menselijk 
bestaan blijkt echter een Stem te spreken van hoop op een nieuwe 
wereld. 
Meer informatie en opgave: karindeschipper@gmail.com 06 48210703 
Het leerhuis is een samenwerking tussen de Sionskerk, Oudshoornse 
Kerk en Goede Bron. Karin de Schipper 
 
De levende Adventskalender van 27 november t/m 23 december 2022 

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 is 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 

mailto:karindeschipper@gmail.com
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geven om zowel te bezoeken, als bezoek te ontvangen. 

En op 6  en 13 november* kunt u zich in De Bron opgeven. (* Op deze 
laatste datum delen we geen formulier uit en kunt u zich slechts 
opgeven) 
Ook kunt u zich telefonisch opgeven 0172-444917 of via de mail 
Verheulmail@gmail.com. 
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.  13 November is de laatste 
dag dat u zich op kunt geven. U hoort daarna z.s.m. op welke datum, 
welke mens(en) bij u op bezoek komen of bij wie u op bezoek gaat. 
De activiteitencommissie zal het geheel coördineren om bezoekers en 
contactadressen 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.   
Met vriendelijke groet de activiteitencommissie, 

Anneke van Egdom, Ria Heemskerk, Rita Verheul en Martin Wijnans 
 

 

 

DIACONIE 
 

Verjaardagsfonds: Via Riet Nieuwenhuijzen € 20 ontvangen. 
Namens de diaconie onze hartelijke dank!  
Nieske de Meij 

 
VANUIT DE KERKENRAAD 

 
Kerkdiensten in De Bron: In deze maand november worden alle 
kerkdiensten gehouden in de Bron, aanvang 10:00 uur. Op 20 
november is er echter zowel in De Bron als in De Goede Herderkerk 
een gedachtenisviering. We gedenken dan de gemeenteleden die in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  Inmiddels is de NBV-21 

mailto:Verheulmail@gmail.com
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kanselbijbel, waarvan we slechts één exemplaar hebben, weer 
overgebracht naar De Bron en alle mensen die wekelijks achter de 
schermen aan het werk zijn om alles goed te laten verlopen staan al in 
de startblokken om aan de slag te gaan. We wensen hen daarbij alle 
succes en tegelijkertijd een woord van dank aan alle betrokkenen die 
in De Goede Herderkerk er voor zorgden dat alles iedere zondag weer 
goed verliep.    
Kerkdienst Noorderbrink:  Vanuit de diaconie kwam de vraag of we 
een kerkdienst-op-de-zaterdagochtend in Noorderbrink kunnen 
houden. Het lijkt ons een goede zaak om zo’n kerkdienst, inclusief de 
viering van het heilig avondmaal weer te organiseren voor de 
bewoners van Noorderbrink en de belangstellenden in de nabije 
omgeving (zo’n kerkdienst heeft in de coronatijd niet kunnen 
plaatsvinden). Vanuit Noorderbrink krijgen we alle medewerking en de 
dienst staat nu gepland op zaterdag 3 december om 10:30 uur. De 
zoektocht naar een voorganger is in volle gang. Zodra er meer 
informatie beschikbaar is geven we die aan u door.  
Beleidsplan: De definitieve versie van ons nieuwe beleidsplan is nu 
vastgesteld en wordt gepubliceerd op onze  website. Als u een 
papieren versie van het beleidsplan wenst te ontvangen dan kunt u die 
bij ons aanvragen.  
Beroepingscommissie: De namen van de leden van de 
beroepingscommissie zijn bekend. Dit zijn: Janneke Verleng (Algemene 
Kerkenraad), Klaas Ooms (CvK), Glenn Crisson (kerkenraad- ouderling) , 
Nieske de Meij (kerkenraad-diaken), Monique Bergsma (jeugd) , Maas 
van Egdom, Marina Kapteyn en Lise Miedema. Interimpredikant Johan 
van Holten zal hen bij elkaar roepen, adviseren  over de te nemen 
stappen en het maken van werkafspraken. 
ds. Paul van Dijk: Er is vanuit de kerkenraad regelmatig contact met 
voorganger Paul van Dijk. Paul heeft professionele hulp en werkt aan 
zijn herstel. Een kaartje is altijd welkom!! Sandenburg 77, 2402 RJ. 
Start ds. David Schiethart: Vanaf 1 november is David Schiethart als 
waarnemend predikant verbonden aan onze gemeente. Hij werkt in 
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onze gemeente op donderdag en vrijdag en gaat af en toe voor in onze 
vieringen. Hij zal zelf initiatieven nemen om gemeenteleden te 
spreken. Maar als u zelf behoefte heeft aan een gesprek met hem als 
predikant, dan kunt u contact met hem opnemen via email  
(Schiethart@planet.nl) of telefoon (06 53587129).  
Aan tafel?! Het is de bedoeling van David Schiethart om op donderdag 
de hele dag in Alphen te blijven. U kunt hem dus ook uitnodigen voor 
het avondeten op donderdagavond! Gezellig samen eten en een goed 
gesprek hebben met elkaar. Een mooi gelegenheid! 
Gemeentebijeenkomst: Er  wordt hard gewerkt  aan het maken van 
een samenvatting van de gemeentebijeenkomst op 18 oktober. Wij 
hopen die zo snel mogelijk te kunnen publiceren. 
Wim Debets en Dirk Tack 
 

AGENDA 
 

 

 
 
 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG 

Vr 3 nov Boekenmarkt GHK 19-21 uur 

Za 4 nov. Boekenmarkt GHK 9.30-15.00  

Vr. 11 nov. Met naald & draad De Bron 
(Rotonde) 

9.30–11.15 

Di. 15 nov. Koffiemorgen GHK 10 uur 

Vrij 18 nov. Samen eten De Bron 17.30-19.30 

Do 24 nov. Leesclub De Bron 20-21.30 u. 

Vr. 25 nov. Met naald & draad De Bron 9.30-11.15 

Vr. 25.nov. Workshop patchwork De Bron 9.30-12 uur  

Ma 28 nov. Johanneskring De Bron 19.45-22 uur  

Di 29 nov. Leerhuis ‘In Babel’ De Bron 20-22 uur  

mailto:Schiethart@planet.nl
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COLLECTES KERKDIENSTEN 
 

 
 

Collectes in  de bij de uitgang na afloop van de 
dienst. 
 
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 de 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 vanaf 00:01 uur op de 
zondagochtend.  
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Contactgegevens pastores: 
ds. Paul van Dijk, tel. 430586, paul.van.dijk@hetnet.nl * 

ds. David Schiethart, tel. 06-53587129, Schiethart@planet.nl 
Kerkelijk werker pastoraat:  

Anita Prinsen-Bos, tel 06-82048145, anitaprinsen@goedebron.nl 
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 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) 

mailto:paul.van.dijk@hetnet.nl
mailto:Schiethart@planet.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
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