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Zondag
13 november
2020

De Bron
10:00 uur

Driehoorne
19:00 uur

Voorganger
Ds. Jan Hulzebosch
Tineke de Jong-Kool
Ambtsdragers Marlou Gebel
Johan Verduyn
Jarry van Sabben
Anja Noomen
Gerda Siereveld
Kees Harteveld
Muzikale
Jaap van der Sar (orgel)
Peter Siereveld
medewerking Diana Boerefijn ( trompet)
Cantorij o.l.v. Riet de Vlieger
Lector
Janny Klingenberg
Collectes
1e: Z.W.O. - Kerk in Actie: Najaarszendingswerk
2e: Kosten eredienst
Link naar
uitzending

Ctr. + klik op deze link

of ga naar:
www.goedebron.nl >
vieren

Kerkdiensten zondag 20 november
Gedachtenisdiensten:
De Bron 10:00 uur:: ds. Piet Wilschut
De Goede Herderkerk 10:00 uur: ds. Jan Hulzebosch
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BIJ DE KERKDIENSTEN van 13 november

De Bron om 10:00 uur: Jubileumviering van Schrift en Tafel
Het is 50 jaar geleden, dat ik in Woubrugge ben bevestigd in het ambt.
Dat willen mijn vrouw Wilma en ik deze zondag graag in De Bron
vieren met u als gemeente, met familie en een aantal bekenden van
ons. In Alphen aan den Rijn woonden en werkten wij immers het
langst: sinds 1990. In Woubrugge zijn we begonnen, daarna werd het
Steenwijk en Zwijndrecht, tot we in Alphen kwamen.
De lezingen voor deze zondag zijn afwijkend van het leesrooster:
Leviticus 25: 1-12 (lector) over “het Jubeljaar” en Lucas 4, 16-20
(voorganger) over “Jezus, door allen bejubeld”.
Muzikale medewerking: Jaap van der Sar (orgel) , Diana Boerefijn
(trompet) en de Cantorij Goede Bron o.l.v. Riet de Vlieger
ds. Jan Hulzebosch
Driehoorne om 19:00 uur:
Op deze zondag zal mw. Tineke de Jong-Kool in deze dienst voorgaan
in de kerkzaal van Driehoorne. Ouderling van dienst is dhr. Johan
Verduyn en pastoraal medewerker mw. Anja Noomen. Muzikale
begeleiding door dhr. Peter Siereveld. U bent allen van harte welkom
om zondagavond om 19.00 uur deze dienst bij te wonen. Na de dienst
drinken we met z'n allen koffie of thee.
Namens de pastorale werkgroep, Berry Wijnans
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ZWO

Bij de collectes:

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.
Op de theologische universiteit krijgen de
studenten niet alleen theologisch onderwijs.
Omdat op het platteland van Zambia extreme
armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze
de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Meerdere predikanten in opleiding zijn al voorganger. Zij verhuizen
soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. 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 interactieve project. De opbrengst van de collecte
van vandaag 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)
OMZIEN NAAR ELKAAR
Adreswijziging: Woensdag 2 november is mw. Minke Twerda voor een
tijdelijke opname opgenomen in:
Zorgcentrum De Ommedijk (kamer 127)
Ommedijk 120
2353 GP Leiderdorp.
Ina Hogenes.
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De bloemen van zondag 6 november gingen met
hartelijke gelukwensen voor hun huwelijksjubileum naar:
-Dhr. en mw. van Leeuwen-van Dorp, Grashof (50 jaar)
-Dhr. en mw. Dekker-de Keijzer, Groenoord (55 jaar)
-Dhr. en mw. Pfeifle-Anbergen, Mandenvlechter (50 jaar)
en met hartelijke gelukwensen voor haar verjaardag:
-mw. Bouman-Gersie, Lokhorst
OMZIEN NAAR ELKAAR

Bericht van overlijden: Via het kerkelijk bureau ontvingen we het
bericht van overlijden van mevr. Angenent-de Wit, zij overleed op 20
oktober jl. op de leeftijd van 93 jaar.
Mevrouw Angenent woonde sinds maart dit jaar in de Muzelaar.
Hiervoor woonde zij enige tijd in Driehoorne; zij kwam daar wonen
vanuit Mijdrecht. Aan de familie is een condoleancebrief gestuurd. Wij
wensen de nabestaanden sterkte en Gods nabijheid.
IN MEMORIAM

Op woensdag 2 november jl. overleed Cornelis Boonstra, Cees zoals hij
werd genoemd, op de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw
Tineke in de Smaragdstraat hier in Alphen a.d. Rijn. Cees heeft samen
met zijn eerste vrouw Toke een dochter en vier zoons zien opgroeien.
Helaas overleed zoontje Menno op jonge leeftijd door een noodlokkig
ongeval in de straat waar hij woonde. Na het overlijden van zijn vrouw
pakte Cees het leven weer op. Met Tineke heeft hij bijna 20 mooie
jaren mogen beleven. Hij was intens gelukkig met zijn tweede
echtgenote. Cees was sportief en jaren sportdocent bij de zo bekende
Marthastichting hier in Alphen a.d. Rijn. Hij was gastvrij en samen met
Tineke hebben ze jaren hun huis opengesteld voor de vele
huiskamergesprekken. Er werd gediscussieerd en gezongen. De Johan
de Heer liederen hadden de voorkeur bij Cees. Hij zong ze moeiteloos
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uit het hoofd. Eén van die liederen, “Heer ik hoor van rijke zegen”(lied
147 ELB), deed Cees veel. Een druppel zegen van zijn Schepper was
genoeg.
De afscheidsdienst werd gehouden op 8 november jl. We wensen
Tineke, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen de troost en
nabijheid van onze Heer en veel lieve mensen om hen heen.
Annie Vermeij.
Op 25 oktober is in het ziekenhuis Alrijne overleden Johanna
Petronella Cornelia-van der Veer-Perquin. Zij woonde met haar man
op het Valeriusplein 196. Zij was al langere tijd ziek en is 86 jaar
geworden. Gerard Kraaij, hun wijkmedewerker, had al langer contact
met hen. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Op verzoek van de naaste familie is er een predikant op bezoek
geweest voor een pastoraal gesprek. Zij hebben vooral gevraagd om
een zegen voor moeder. Ma was van katholieke huize, maar is later
met haar man bewust protestants geworden. Mogelijk was de zegen
van Aäron voor hen ook daardoor extra van betekenis: het laatste wat
mensen voor elkaar kunnen betekenen, en doet denken aan het
Sacrament van de zieken. Mevrouw van der Veer sloeg wonderwel
enkele keren haar ogen op, waar we met elkaar erg blij mee waren.
Iets wat ons toevalt! We herdenken haar met eerbied.
ds. Jan Hulzebosch

PASTORAAT
Bericht uit de werkgroep pastoraat:
Op 3 november jl. kwamen we weer bij elkaar en hebben we Anita
Prinsen welkom geheten; zij is al volop begonnen met het bezoeken
van gemeenteleden. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen of
een vraag om pastoraat stellen via het kerkelijk bureau. Anita zal
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regelmatig berichten over pastoraat met u delen, verslag over de
bijeenkomsten blijft mijn taak.
Wie zijn we?
Onze groep bestaat uit zeven wijkouderlingen/coördinatoren, onze
kerkelijk werker en twee toegevoegde leden. Niet voor iedereen is
duidelijk wat de rol van een coördinator is. Onze gemeente is
ingedeeld in vijf pastorale wijken plus Oudshoorn en Driehoorne.
Aanvankelijk werden de vijf wijken en Oudshoorn aangestuurd door
een ouderling, om diverse redenen zijn vijf van hen geen ouderling
meer. Zij zetten hun taak voort binnen het pastoraat, niet meer vanuit
het ambt als ouderling maar als coördinator. Uiteraard met dezelfde
kennis en vaardigheden.
Op dinsdag 8 november was onze ontmoetingsochtend voor
gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar. We hoopten op een
gezellige en ontspannen bijeenkomst, waarin de ontmoeting met
elkaar centraal stond. We mogen stellen dat die verwachting
ruimschoots is uitgekomen. De Alphense Goldies zongen een fris
repertoire, de zaal zong enthousiast mee en de gesprekken waren
geanimeerd.
Op onze volgende bijeenkomst in januari, verwelkomen we ds. David
Schiethart. Ook hij neemt diverse pastorale taken op zich.
De kerstviering van 15 december wordt georganiseerd en ook het
uitdelen van kerstattenties ligt op schema. Onze werkgroep richt zich
enerzijds op het organiseren van praktische zaken zoals hierboven
beschreven en anderzijds verdiepen we ons in het hoe en waarom van
pastoraat en proberen we elkaar te bemoedigen. We gebruiken
hiervoor het ‘Handboek voor de ouderling en bezoekmedewerker’.
Met hartelijke groet, mede namens de werkgroep pastoraat waarvan
ik voor een keer alle leden noem: Glenn Crisson, Anneke van Egdom,
Corrie Vaane, Ina Hogenes, Ina Rietberg, Berry Wijnans, Anita Prinsen,
Marina van Veelen, Jan Vos.
Foekje van Gameren
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Dank:
De collecte van de ontmoetingsdag op 8 november heeft het mooie
bedrag van € 331,60 opgebracht.
Ook ontvingen we een bedrag van € 10,- voor de bloemen in de kerk.
Hartelijk dank voor deze bijdragen.
Namens het Pastoraat, Ina Hogenes.

TERUGBLIKKEN
Ontmoetings- en zangmiddag Driehoorne: Wat een fijne middag
beleefden wij met elkaar woensdagmiddag 2 november. Meer dan 30
mensen, een volle kerkzaal! De inloop met een kopje koffie of thee en
een koek maakte de tongen al los en daarna de kelen. Ik had een
aantal rode herfstbladeren voor op de tafels meegenomen en las een
herfstgedicht van Nel Benschop. De laatste
regels luiden: “Uw goddelijk palet heeft
duizend kleuren…”
Na een korte inleiding zongen wij, begeleid
door het orgelspel van Peter Siereveld, een
aantal psalmen en liederen uit de bundel van Johannes de Heer. In de
pauze werden nog eens de kopjes gevuld en vertelde Eliane iets over
het thema. Daarna spraken wij met elkaar n.a.v. een aantal vragen,
zoals: “ Met wie zou je graag aan tafel zitten?” Het was een mooi
gezicht om iedereen enthousiast bezig te zien. Vervolgens begeleidde
Peter ons weer verder op het orgel met een aantal mooie liederen,
waarbij ‘Er ruist langs de wolken’ natuurlijk niet ontbrak. Met het
staande gezongen slotlied ‘U zij de Glorie, opgestane Heer’ besloten
wij de middag. De collecte voor de Kinderhospice bracht € 85,00 op.
Dankbaar vertrok ieder huiswaarts.
Eliane Vermeer
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Onderscheiding Jaap van der Sar: Na afloop van de bijzondere
kerkdienst van vorige week op de diaconale
zondag werd organist Jaap van der Sar blij
verrast toen hij uit handen van voorzitter van
het CvK, Jarry van Sabben, de oorkonde én
bijbehorende “draaginsigne in goud” kreeg
uitgereikt wegens zijn 40-jarig jubileum als
kerkorganist. Een welverdiende
onderscheiding waarmee we Jaap van harte
feliciteren met daarbij de wens dat we nog lang
van zijn prachtige en vakkundige orgelspel
mogen blijven genieten.
Boekenmarkt: Voorafgaand aan de hierboven-vermelde kerkdienst
kreeg Paul Bentvelzen het woord om de verheugende mededeling te
doen dat de Boekenmarkt die vorige week vrijdag en zaterdag in De
Goede Herderkerk was gehouden een recordaantal bezoekers had
opgeleverd (312) met als resultaat de fantastische opbrengst van
€ 3.099,- Dankzij de inzet van heel veel gemeenteleden kon dit
resultaat bereikt worden. Hartelijk dank aan alle harde werkers én
gulle gevers!
Mooie opbrengst tijdens jaarmarkt en boekenmarkt.
Op woensdag 21 september vond na twee jaar weer
de Alphense jaarmarkt plaats. Evenals in het verleden
stond de Stichting Roemenië Hunedoara weer met
een kraam bij de Maranathakerk voor de verkoop van oliebollen en
eigengemaakte jam en honing uit Roemenië. Natuurlijk waren ook de
bekende marketentsters in de aanbieding. Het weer was heel goed die
dag en talloze bekenden en onbekenden hebben we bij onze kraam
mogen begroeten. De marketentsters en oliebollen waren in de loop
van de middag al uitverkocht, maar ook de potten jam en honing
vonden veel aftrek.
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Ook op de boekenmarkt eind vorige week in de Goede Herderkerk
waren we met een stand aanwezig voor de
verkoop van jam en door Irena Baba
gebakken Hongaars/Roemeense lekkernijen.
Tientallen bezoekers van de boekenmarkt
gingen huiswaarts met boeken en een potje
jam en/of koekjes. In de loop van de zaterdag
was alles verkocht. De opbrengst van beide
markten was, na aftrek van alle kosten, in
totaal € 769,15. Een bedrag waar we heel blij
mee zijn en dat gebruikt wordt voor de financiering van de
verschillende activiteiten van de stichting in Hunedoara.
Namens het bestuur, Albert Pastink (penningmeester)

ACTIVITEITEN JONG ÉN OUD
Welke taal spreek(t) u/jij? : Nee, ik heb het niet over Nederlands,
Duits of Engels maar over geestelijke talen. ‘Zijn daar ook verschillende
talen in?’ Jazeker! En door die verschillende talen ervaren, leren wij
iets van God. Waar de één de natuur in gaat om zich te verwonderen
over de schepping, daar duikt de ander in een goed boek met uitleg
over een bepaald Bijbelgedeelte, en weer een ander zorgt graag voor
iemand. Zo zijn er nog zes talen, aldus Gary Thomas. Hij heeft negen
geestelijke talen in kaart gebracht om mensen te helpen ontdekken
welke taal bij hen past, om daarmee hun geloofsleven te stimuleren.
Met de jongeren hebben wij een test gedaan om te ontdekken welke
taal zij ‘spreken’ en nu willen we deze ook graag met u/jou doen.
Waarom? Om zelf te ontdekken welke taal bij u past en om mensen
met dezelfde geestelijke taal met elkaar te verbinden. Zo geloven we
dat er verbindingen kunnen ontstaan tussen jong en oud.
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Na de dienst op zondag 27 november 2022 zullen we 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 wifi-internetverbinding te maken. Er zullen mensen aanwezig zijn om te
assisteren. Uit de test zal blijken welke taal uw voorkeur
heeft, maar dat betekent niet dat u niets met de andere talen
heeft. We willen niet mensen in bepaalde ‘hokjes of vakjes’
stoppen, maar verbindingen leggen. Als we tenslotte deze
verbindingen hebben gelegd, sluiten we af met een lunch. Het plan is
dat iedereen iets mee neemt om te eten. Dus neemt u a.u.b. iets mee
naar het aantal personen waarmee u komt. En wilt u/jij s.v.p. aan mij
via de mail doorgeven of u mee eet, dan kunnen we daar rekening mee
houden wat de andere voorbereidingen betreft. Graag tot dan!
Paul van der Loo
Inzameling voedselbank: Zondag 20 november is er weer de
inzameling voor de Voedselbank zowel in de Bron als in de GHK. Alle
houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en
schoonmaakmiddelen zijn weer welkom.
De Groene Kerk - Week 45:
U kent ze wel. Van die spullen die je maar heel
af en toe gebruikt. Denk aan een partytent, een
aanhangwagen, kampeerspullen of een
hogedrukspuit. Waarom zou je dit soort dingen
kopen, als je ze ook kunt huren of lenen van je familie, vrienden, of
buren? 80% van onze spullen gebruiken we niet vaker dan eens per
maand. Een auto staat bij veel mensen zelfs 95% van de tijd stil. Ja je
leest het goed. Laten we meer gaan delen. Deel en vermenigvuldig!
Want delen is duurzamer, veel goedkoper en …….het geeft veel meer
ruimte op zolder…
Met een vriendelijke groene groet, Bart, Ineke en Nieske
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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 reintegratieproces. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985 (email dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van Dam
tel. 445925.
18 november: Samen Eten!
Tot en met komende zondag 13 november kunt u
zich nog opgeven voor de gezamenlijke maaltijd
van 18 november in de Bron. Deze keer werken
jongeren mee aan het verzorgen van de maaltijd! Vanaf 17.30 bent u
weer welkom en 18:00 uur gaan we aan tafel. Rond 19:30 uur is de
maaltijd klaar en gaat iedereen na het geven van een (vrijwillige)
bijdrage weer naar huis. Of u blijft nog even napraten in de ruimte
onder de bar!
Aanmelden kan via: sameneten@goedebron.nl of tel: 06-21806330
Op 13 november ligt er bij de ingang van de kerkzaal een lijst waarop u
uw naam kunt schrijven. We hopen u te zien op 18 november !
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers.
Kerk in Actie huis-aan-huiscollecte
In de week van 21 – 26 november organiseert Kerk in Actie
haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het is de derde keer
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dat deze collecte gehouden wordt en in de afgelopen jaren was dat
een groot succes.. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”
zeiden de gevers. Het doel van de collecte is een beter leven voor de
vluchtelingenkinderen. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven
duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp heel hard nodig . Kerk in
Actie helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert deze
kinderen op een betere plek te krijgen. Van harte aanbevolen!
Johan Plansoen.
De levende Adventskalender van 27 november t/m 23 december:
De adventskalender 2022 sluit aan bij het jaarthema 'Aan tafel!'
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. 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.
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).
Aanmelden via 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. 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.; uw privacy is
gewaarborgd. Wij hopen opnieuw op fijne ontmoetingen en
gesprekken, om elkaar zo licht kunnen geven in de Adventstijd.
Met vriendelijke groet , de activiteitencommissie,
Anneke van Egdom, Ria Heemskerk, Rita Verheul en Martin Wijnans
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VANUIT DE KERKENRAAD

Twee gedachtenisdiensten: Op 20 november is er in De Bron én in De
Goede Herderkerk een gedachtenisviering. We gedenken dan de
gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar zijn overleden.
In De Bron zullen genoemd worden:
mw. C.E. Quaak, mw. H.C.E. van Oosterom, dhr. A. Berkenbosch,
dhr. C. Boer, mw. C.J. van Reen, mw. B.J. Faase, mw. J. Lamain,
mw. C.A. Veldhuyzen, dhr. D. van Vliet, mw. J. Bach, mw. M.E. Brussen,
Remco van der Gaag, mw. E.M. Zemel, mw. H. Binnendijk,
dhr. A. Ouwehand, mw. E.M. Vroege, dhr. R.H. Bos, mw. A. Verël,
mw. J.W. Hesseling, mw. L.A.R.M. Lockefeer, mw. W. Hoogervegt,
mw. A. Berkenbosch, mw. C. van den Bosch, dhr. C. van Wijngaarden,
mw. B. Angenent, mw. J.P.C. van der Veer, dhr. C. Boonstra.
In De Goede Herderkerk zullen genoemd worden:
mw. C.E.D. Schuller, dhr. L.C. Pielstroom, mw. M de Boer,
mw. A. den Toom, mw. W. Plomp, dhr. W. Breuker, mw. J.M. König,
mw. M. Puijk, dhr. W.C. Aben, mw. J. Boerefijn, mw. J. van Muiswinkel,
dhr. J. Ram, mw. T. van der Tang, mw. T. van der Poorte,
mw. J.M. Snippe, mw. W. Vodegel, mw. B.J. Korevaar, dhr. H. Stoter,
mw. N.A. Devlin, dhr. J. Verhoeks, dhr. G. Molenaar, dhr. L. de Groot
Inzegening Karin de Schipper: Sinds het afronden van haar studie
theologie vorig jaar is ons gemeentelid Karin de Schipper geregistreerd
als kerkelijk werker bij de Protestantse Kerk. Op 13 november om
10.00 uur wordt zij in de Hoflaankerk in Rotterdam door de regionale
vergadering van haar kerk ingezegend in de bediening van haar werk
als directeur van Samen Kerk in Nederland (SKIN)-Rotterdam. SKINRotterdam is de koepelorganisatie van internationale of
migrantenkerken in Rotterdam en omstreken. www.skinrotterdam.nl
Karin zegt hier zelf over 'Ik blijf me volledig inzetten voor SKINRotterdam en weet mij gedragen door de zegen van de kerk waarin ik
geworteld ben. Een zegen krijgen is niet zo maar, het is een opdracht
13
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om tot zegen te zijn. Dat hoop ik te kunnen zijn en blijven in mijn
bediening om de veelkleurigheid van de christelijke gemeenschap in
Rotterdam samen te brengen tot versterking van elkaar en de
samenleving.”
De dienst is online te volgen via de link KerkdienstProtestantsKralingen
of via de website www.protestantskralingen.nl
Wij wensen Karin en alle aanwezigen een gezegende dienst toe.
Wim Debets en Dirk Tack

AGENDA
DAG
Vr.

DATUM
11 nov.

ACTIVITEIT
Met naald & draad

Di.
Vr.
Do
Vr.
Vr.
Zo.

15 nov.
18 nov.
24 nov.
25 nov.
25.nov.
27 nov.

Koffiemorgen
Samen eten
Leesclub
Met naald & draad
Workshop patchwork
Talentest geestelijke
talen + lunch
Johanneskring
Leerhuis ‘In Babel’
Levende
Adventskalender
Workshop “God in de
supermarkt
Noorderbrink
kerkdienst met H.A.

Ma.
28 nov.
Di
29 nov.
Nov/dec
Woe.
Za.

30 nov.
3 dec.
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LOCATIE
De Bron
(Rotonde)
GHK
De Bron
De Bron
De Bron
De Bron
De Bron

TIJD
9.30–11.15
10:00 uur
17.30-19.30
20:00-21.30
9.30-11.15
9.30-12:00
11:15 uur

De Bron
De Bron
Diverse
adressen
De Lichtkring

19.45-22:00
20:00-22:00

Noorderbrink

10:30-11:30

20:00 uur
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COLLECTES KERKDIENSTEN

Collectes in de mandjes op de tafels 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 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, 06-53587129, schiethart@planet.nl (do+vr)
Kerkelijk werker pastoraat:
Anita Prinsen 06-82048145, anitaprinsen@goedebron.nl (ma, di. do)
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 ds. David Schiethart
of met scriba Anet van Genderen.
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