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Zondag 

20 november 
2022 

         

 
 

De Bron   
10:00 uur  

Gedachtenisdienst 

 

 
 

GHK 
10.00 uur 

Gedachtenisdienst 
 

 
 

 

Voorganger Ds. Piet Wilschut Ds. Jan Hulzebosch 

Ambtsdragers Anet van Genderen 
Wilma Kranenburg 
Nieske de Meij 

Glen Crisson 
Marlou Gebel 
Janny de Jong 

Muzikale 
medewerking 

Mees Biesma 
m.m.v. cantorij 

Peter Siereveld 
m.m.v. zanggroep 

Lector Lia Hulshof Carien Ferguson 

Collectes 1e:  Diakonie bloemenfonds 
2e:  Energiekosten 

Link naar 
uitzending 

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

 
 

  

Kerkdiensten zondag 27 november  
     
De Bron 10:00 uur: Ds. Cor Ofman                
          Driehoorne 19.00 uur: Ds. Piet Baane 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
http://www.goedebron.nl/
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BIJ DE KERKDIENSTEN  
 

Bij de morgendienst in De Bron. 
Met zondag 20 november zijn we weer op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar aangekomen.  Het is eeuwigheidzondag, ook wel zondag 
Christus Koning genoemd. Je zou kunnen zeggen: kerkelijk oudjaar. 
Maar het is niet te vergelijken met oudjaar. Kijken we op oudejaarsdag 
vaak terug naar een jaar, op eeuwigheidzondag kijken we vooruit. Alles 
staat in het teken van de toekomst in tijd en eeuwigheid.  
Op deze zondag gaat het over leven en dood, over verlies en liefde, 
over tranen van rouw en tranen van geluk. Het gaat over de hoop die 
God ons geeft, zelfs tot over de grens van de dood: eens als de 
bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts...rest er niets meer dan 
te zingen. Heer, dan is uw pleit beslecht.. We lezen uit Openbaringen 
21:1-8. Lector is Lia Hulshof. 
In deze dienst worden allen herdacht die ons ontvallen zijn, van jong 
tot zeer oud. Hun namen worden genoemd. Families zijn uitgenodigd 
om erbij te zijn. Kaarsen worden aangestoken. Ook steken we een 
kaars aan voor andere overledenen van elders die u mist én voor 
overledenen wereldwijd, gestorven aan vele oorzaken zoals oorlog, 
honger, crimineel geweld, enzovoort. De cantorij onder leiding van Riet 
de Vlieger werkt mee. Het orgel wordt bespeeld door Mees Biesma. Na 
de dienst kunt u elkaar ontmoeten. God zegene ons. 
ds. Piet Wilschut. 
 
Bij de morgendienst in De Goede Herderkerk. 
“God….. als Gij bestaat… 
Dat is het leidende thema zondag voor gelovigen, zoekers en twijfe-
laars rond het sterven van familie, vrienden en van jezelf in de 
toekomst. We komen allemaal naar deze gedachtenisviering voor 
anderen, maar toch ook wel een beetje voor ons zelf, met het oog op 
onze eigen vergankelijkheid. 
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De lezingen zijn Openbaring 21, 1- 5a en Lucas 20, 27-38. De eerste 
lezing (ook in de Bron!) is een lezing, die u verwacht op deze zondag en 
die ook vaak voorkomt in afscheidsdiensten: er zal geen rouw meer 
zijn…De bemoedigende woorden rond rouw en gedenken uit Lucas 
horen eigenlijk bij de vorige zondag (13 november). Toen was mijn 
jubileumviering in de Bron. En daar paste deze lezing minder goed bij. 
En: de evangelielezing die eigenlijk bij vandaag hoort (Lucas 21, 5-19) 
klinkt verre van troostvol. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
betreft dan ook het einde der tijden en dat is iets anders dan het 
gedenken van onze geliefden: vandaar!  De vraag, die bij velen leeft na 
een overlijden luidt: zal er herkenning zijn ? 
Wij gedenken zondag degenen, die ons zijn ontvallen in dit kerkelijk 
jaar. Wij noemen hun namen en steken een kaars aan in de duisternis. 
Een kaars als teken van hoop en verwachting. De desbetreffende 
families hebben een uitnodiging ontvangen voor zondag 20 november 
in het desbetreffende gebouw, waar juist de namen van hun overleden 
geliefden worden genoemd met daarbij de nodige informatie. 
We hopen dat de dienst van zondag rust brengt en geloofsvertrouwen 
voor ons allemaal! 
ds. Jan Hulzebosch 
  
Symbolische bloemschikking. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze geliefde 
overleden mensen. Mensen waar wij intens van hielden. Levens die 
zijn afgebroken, terug in de schoot van de aarde. In de schikking in De 
Bron zien we in het midden een kruis als beeld van de opstanding. Het 
geeft grote betekenis aan de overgang tussen dood en leven. We zien 
paarse kaarsen, donkere stenen met zwarte tule en rode anjers aan de 
ene kant. Zo wordt het verdriet verbeeld. Aan de andere zijde van het 
kruis een witte kaars met witte anjers, groene 
klimop en witte stenen als tekenen van troost en 
beeld van liefde en trouw, van eeuwig leven. God 
is een God van liefde voor levenden en voor onze 
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gestorvenen, in de Goede Herderkerk te zien aan de witte rozen ter 
nagedachtenis aan onze geliefden die wij mogen overdragen in Gods 
handen. Het betekent zoveel verdriet en gemis! In de beide kerkzalen 
steken wij een kaars aan om hen te gedenken! 
    Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn 
    en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn  
    langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid 
    naar het dag en nacht verbeide vaderhuis, hun toebereid. 
 
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. Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die 
de producten inzamelen.  
Overmaken kan op bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0106584464 
t.n.v. Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn  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 
Uw bijdrage is hard nodig! Met een vriendelijke groet, 
Nieske de Meij 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen van zondag 13 november gingen met hartelijke 
gelukwensen naar: 
-Dhr. en mevr. Pijper-Kerseboom, Klipper, 50 jaar getrouwd 
-Dhr. Simon, Uranusstraat, jarig 
-Dhr. en mevr. Rooda-Veltman, Elzekrulzoom, 50 jaar getrouwd 
-Mevr. v.d. Linde-van Sprankhuizen-Berendsen, Saffierstraat, jarig 
  en ter bemoediging naar 
-Mevr. Góbel-Hulsbos, Groenoord 
-Mevr. Twerda, zorgcentrum De Ommedijk Leiderdorp  

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R2SyAXLjRX27Tz4s_6EYOw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yD4J_h2WQo-PJAurLCsoLg
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Heel langzaam weer beginnen.  Vanaf volgende week ga ik weer heel 
langzaam wat werk doen. Ik denk hierbij aan het doen van één bezoek 
per week en het lezen van vakliteratuur. Ik vind het fijn weer wat te 
gaan doen. Maar niet te hard van stapel lopen en rustig opbouwen. 
Langzaam de weg omhooggaan, met de nadruk op langzaam.  
Paul van Dijk 
 
Dank.  Zondagmiddag 13 november werd ik verrast met een prachtig 
boeket bloemen van de kerk. Ik ben hier erg blij mee. De bloemen 
hebben een mooie plek gekregen in mijn tijdelijke appartement. Heel 
veel dank en hartelijke groet, Minke Twerda.   
 
Steun voor Elmira 
Op vrijdag 25 november dient het beroep dat de advocaat namens 
Elmira aanspant tegen de uitspraak van de IND dat zij Nederland dient 
te verlaten. Laten wij Elmira steunen en ons vertrouwen in haar uit-
spreken. Dat kan komende zondag nog door uw handtekening te 
plaatsen op één van de lijsten die in beide kerken liggen. Kom 
eventueel uiterlijk zondag langs op Serenadestraat 19 om te tekenen. 
Maandag  gaan ze naar de advocaat. Ook kunt u zich nog opgeven om 
mee te gaan naar de rechtbank. Afgelopen zondag hield Maas ons een 
spiegel voor: hoe kun je nou bewijzen dat je gelooft en hoe kan een 
overheidsinstantie beoordelen of jouw geloof oprecht is? Voor die 
onmogelijke opgave staat Elmira en de beslissing van de IND is van 
directe invloed op haar veiligheid. We zien dagelijks hoe onveilig Iran is 
en als de rust daar weerkeert is de onderdrukking toegenomen en de 
onveiligheid dus ook. Op dit moment draagt haar geloof Elmira door 
deze zware tijd en zij ervaart de steun van onze kerkelijke gemeente 
Goede Bron als van familie. Uit naam van een groep van 6 personen 
die Elmira steunt met raad en daad, 
Foekje van Gameren 
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Gratis te bestellen Adventskalenders 
Adventskalender ‘Aan Tafel’. Voor wie bewust wil toeleven naar Kerst, 

biedt Petrus voor de adventsperiode ook dit jaar een 
dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop 
naar Kerst elke dag even stil te staan. Het thema van 
deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor 
iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij door de 
geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag 
uit om dicht bij Hem te leven en deel uit te maken van 

de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en 
geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is 
een korte overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. 
Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij kerst. De 
adventskalender ‘Aan Tafel’ is gratis te bestellen via 
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 
 
Heilige Herrie Adventskalender. Deze adventskalender is mogelijk 

minder bekend, daarom een korte toelichting: 
‘Heilige Herrie’ houdt zich bezig met geloven in de 
popmuziek. Zij zoeken mooie overeenkomsten 
tussen zingeving en de popcultuur. Zo staat op  
https://heilige-herrie.nl/  
een stukje te lezen over de meest geciteerde psalm 
in de popmuziek, psalm 23. Na het succes van de 40 
dagen Heilige Herrie is er nu ook een Heilige Herrie 
Adventskalender: van 1 tot en met 25 december 

elke dag een vakje openen om een Bijbeltekst te lezen en de hierop 
geïnspireerde popsong te beluisteren. Belangstellenden kunnen zich 
hiervoor gratis aanmelden via https://heiligeherrieadventskalender.nl/  
Op weg naar Kerst, met de mooiste Bijbelteksten en muziek. 
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/download26264/Inkijkexemplaar adventskalender 2022.pdf
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
https://heilige-herrie.nl/
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
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Hoe was het zondag de 13e in De Bron ? 
Je maakt het in onze Protestantse  kerken niet zo vaak mee dat een 
dominee 50 jaar predikant is en dat feit gaat vieren in een Jubileum-
dienst. En dan nog gewoon op de zondagmorgen tijdens een Viering 
van Schrift en Tafel! En: we waren blij met zoveel (ook eigen) kerk-
gangers inclusief de cantorij. Ons mooie afscheid op 30 januari 2011 
gingen we niet overdoen, maar toch... Aan de orde kwam de vraag, 
waarom je zo'n jubileum viert en of dat passend is in de kerk. Maar 
mijn geloof is juist de vrijheid om zelf te mogen kiezen en God te 
mogen danken na 50 jaar ambtswerk en na 50 jaar huwelijk 
samen met mijn vrouw Wilma, die mij heel vaak tot steun is geweest. 
Wilma en ik mogen terugkijken op een prachtige tijd vol kerkenwerk. 
Begonnen in Woubrugge, daarna werd het Steenwijk, Zwijndrecht en 
de langste tijd woonden we in Alphen aan den Rijn tot op de huidige 
dag: 11 jaar na mijn emeritaat.  Een jubileum vieren in de kerk is een 
kans  om anderen nog eens iets te vertellen over wat jou bezielt.  
Na de dienst was er een lunch met familie, vrienden, bekenden, 
afgevaardigden van de kerk uit Woubrugge en van de parochie. Dirk 
Tack overhandigde namens onze kerkenraad een mooi boek als 
herinnering. Allen die een gelukwens hebben gestuurd of iets hebben 
cadeau gedaan: heel hartelijk dank. Vooral de lieve, hartelijke, 
gelovige woorden deden ons goed. Dankt, Dankt nu allen God! 
Jan en Wilma Hulzebosch-den Hollander 

 
ACTIVITEITEN JONG ÉN OUD 

 
Welke taal spreek(t) u/jij? 
Na de dienst op zondag 27 november 2022 is er een geestelijke 
talentest. Informatie hierover staat in de Zondagsbrief van vorige 
week. Voor de afsluitende lunch neemt iedere deelnemer iets mee. 
Graag aan mij doormailen als je bij de lunch aanwezig bent.   
Paul van der Loo 
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De Groene Kerk - Week 46:    

Deze week gaan we het hebben over verzorgings-
producten. Crèmes, douchegels, shampoos, 
nagellak en scheerschuim. We smeren wat af met 
zijn allen. Maarre… geldt hiervoor ook niet… 

(s)meer is minder? Want hoeveel hebben we eigenlijk nodig en hoe 
belastend zijn die producten voor het milieu? Heb je dat ene speciale 
oogserum écht nodig (we kijken nu vooral even naar de vrouwelijke 
groendoeners onder ons)? En hoeveel verschillende flesjes parfum 
staan er op de plank? Kijk eens naar de verpakkingsloze trend: 
verzorgingsproducten zonder onnodige verpakking (die anders toch 
maar linea recta in de prullenbak belanden). Zo zijn er bijvoorbeeld 
shampoobars  https://nl.happysoaps.com zonder plastic dat scheelt zo 
3 tot 4 flessen per bar en kun je met 
smyle   https://www.wesmyle.nl/   je tanden verpakkingsvrij poetsen. 
Kijk hier eens wat je allemaal verpakkingsloos kunt kopen. Makkelijk 
bespaard! Voor meer informatie: https://52wekenduurzaam.nl/week-
tips/week-46-2022-smeer-is-minder/ 
Met een groene groet, Bart, Ineke en Nieske 
 
Workshop ‘God in de supermarkt’ 

 Je hebt het niet gemakkelijk als 
consument in de supermarkt. Bij elk 
schap moeten keuzes gemaakt worden, 
en het is geen gemakkelijke afweging 
tussen lekker, goedkoop, gezond, 
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk 

voor de producent. Om je te helpen met het maken van keuzes 
organiseert de Lichtkring de workshop ‘God in de supermarkt’. 
De workshop wordt gegeven door Alfred Slomp. Hij verkent de keuzes 
die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met 
een helder ethisch kader. Alfred Slomp geeft al sinds 2014 workshops 

https://nl.happysoaps.com/
https://www.wesmyle.nl/
https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week-46-2022-smeer-is-minder/
https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week-46-2022-smeer-is-minder/
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over duurzaam eten. Hij gebruikt veel materiaal uit actuele 
documentaires en websites. Hij laat zich inspireren door hoe Jezus 
omging met de arme en de behoeftige. Ook is hij bekend van zijn 
boeken ‘Superwaar’ en ‘Het groene normaal’. 
Je bent van harte welkom op woe. 30 november om 20.00 uur in de 
Lichtkring, Amerikalaan 91. Deelname is gratis. Aanmelden voor 28 
november bij Sara van der Nagel via johnensara@casema.nl . 
(De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Duurzaamheid en 
de Commissie Vorming & Toerusting van de Lichtkring)  
Nieske de Meij 
 
Verslag Koffiemorgen d.d.: 15 november 2022 
Op deze zonnige morgen is de kerkzaal weer goed 
bezet. Dick heet iedereen welkom en in het bijzonder 
Dirk Coster die iets gaat vertellen over het werk van Exodus. Dick leest 
het gedicht “Open Deur” voor, geschreven door een gedetineerde die 
het winnende gedicht van de Bajesagenda 2019 had gewonnen. Exodus 
biedt hulp en perspectief na detentie bij terugkeer in de gemeenschap. 
In de jaren 90 was er een tekort aan cellen en kwam er op een stuk 
land van de Genie bij de Hoorn een nieuwe Penitentiaire Inrichting. 
Bij de Interkerkelijke Werkgroep was de vraag “Gevangenen, moeten 
wij daar wat mee?” 40 jaar geleden is gestart met Justitie Pastoraat. 
Exodus: begeleiding tijdens en na detentie, terugkeer in de maat-
schappij. Probleem bij het gevangeniswezen is het weer terugkomen 
ofwel recidieven. Jaarlijks worden 30.000 straffen uitgedeeld. 
Gemiddelde strafduur is 3 maanden. Van de 30.000 komt er binnen 5 
jaar 70 % terug. Ook de achterblijvers zijn het slachtoffer, inkomen valt 
weg, ouder/kind afstand wordt groter, huwelijken houden 2 jaar stand. 
In iedere gevangenis is 4 x per jaar een ouder/kind dag. Bij ontslag krijg 
je een blauwe zak waar je spullen in kunnen en een treinkaartje naar 
de plaats waar je bent opgepakt en zoek het maar uit. De stap naar de 
vrijheid is moeilijk: werkgelegenheid, niet meer terug naar je baas, 
sollicitatie met gat in je CV, geen lid van een club meer. Exodus is in dit 

mailto:johnensara@casema.nl
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gat gestapt met Justitie Pastoraat, gesprekken met predikanten, 
pastores, humanisten, naar buiten graag een buddy. Bij de Exodus 
huizen zijn 300 professionals en 1500 vrijwilligers bezig. Zondagse 
diensten in de gevangenis waar het lied 'Ik zie een deur wijd open 
staan” een tophit is. 
Dirk eindigt met een passend gedicht “een jongen van de straat” van 
Menno., waarna Dick Dirk bedankt voor de zeer interessante lezing. 
De volgende koffieochtend is op 17 januari, onze nieuwjaarsreceptie 
met koffie en een toost op het nieuwe jaar! Bent u slecht ter been en 
geen vervoer, misschien heeft Annie van Dam een mogelijkheid om u 
te halen en weer thuis te brengen. Tel.: 0172-445 925 
Corrie Tempelaar 

 

 
Groetenactie op 27 november 2022.    

Uw groet geeft moed         

Op zondag 27 november in De Bron en op 4 
december in De Goede Herderkerk komt Amnesty in 
het kader van hun jaarlijkse actie voor 

bekendheid,  betrokkenheid en voor de aankoop van kaarsen.  
  
De werkgroep van Amnesty International vraagt ook dit jaar uw 
aandacht voor drie personen:  een mensenrechtenactiviste uit Belarus, 
een bedreigde journaliste uit de Filipijnen en een veroordeelde zwarte 
Amerikaan , beschuldigd na een racistisch getint proces. 
De bladen met info over hen worden uitgedeeld. Schrijf hen een kaart 
met een groet! Steeds weer blijkt dat een groet hen hoop geeft en het 
beleid van  hun regering kan beïnvloeden. Het kan leiden tot een 
betere behandeling in detentie, toegang tot advocaten en soms tot 
vervroegde vrijlating. Aan onze tafel zijn kaarsen te koop en 
enveloppen met een buitenland-postzegel.  
Tip: neem contant geld mee! 
Werkgroep Amnesty International, Veronica Steinbach 
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Stichting Roemenië Hunedoara  

Kerstbrodenactie gaat weer van start 
Van woensdag 23 november t/m maandag 12 december 
kunt u op de website van de Stichting Roemenië 

Hunedoara digitaal kerstbroden bestellen: 
https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net 
Een groot kerstbrood kost met en zonder spijs € 13,00, een klein 
kerstbrood met en zonder spijs € 7,50. De broden zonder spijs worden 
door de bakker zwaarder afgewogen. De zondagen 27 november en 4 
december worden bestelbiljetten uitgereikt. In de Bron (27/11), Goede 
Herderkerk (4/12), Maranathakerk, Lichtkring en Adventskerk. 
De gehele opbrengst is bestemd voor een tegemoetkoming in de hoge 
verwarmingskosten van een groep zeer arme gemeenteleden van de 
Reformatuskerk in Hunedoara. 
Rien van Steden, voorzitter 
 

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. 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 oriëntatie. De thematiek 
van Ezechiël vertoont 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 

https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net/
mailto:karindeschipper@gmail.com
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Inzegening Karin de Schipper: Vorig jaar rondde ons gemeentelid Karin 
de Schipper haar studie theologie  af en 
werd zij geregistreerd als kerkelijk werker. 
Op 13 november jl. vond in de 
Hoflaankerk te Rotterdam de inzegening 
in-de-bediening-van-haar werk als 
directeur van SKIN ( 
SamenKerkInNederland) plaats. SKIN-
Rotterdam is de koepelorganisatie  van 

internationale of migrantenkerken in Rotterdam en omstreken. Het 
was een prachtige kerkdienst met veel kerkgangers van verschillende 
nationaliteiten. Karin zelf ging ons voor in uitleg en  verkondiging. Bij 
de inzegening en de gebeden waren vertegenwoordigers  van de 
verschillende PKN-kerken (w.o. Goede Bron)  én migrantenkerken 
actief betrokken. Een bijzondere kerkdienst!  We wensen Karin alle 
goeds en Gods zegen.  

 
Gemeentebijeenkomst 18 oktober 2022 in de GHK 
Hierbij leest u een samenvatting van de reacties die de gemeenteleden 
in de tien groepjes hebben gegeven op de drie voorgelegde vragen. 
We realiseren ons dat een dergelijk overzicht ook iets subjectiefs 
heeft: per groep is alleen het belangrijkste opgeschreven, reacties zijn 
geordend en gebundeld en vervolgens is bekeken wat het meest is 
genoemd.  
Toch geeft dit ons inziens een goede indruk van wat er is gezegd door 
de ongeveer 70 aanwezige gemeenteleden 
Dit overzicht is in de kerkenraadsvergadering van 16 november 
besproken. Over de uitkomsten daarvan berichten we u in een 
volgende Zondagsbrief. 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste reacties per vraag: 
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1. Waar maakt u zich zorgen om als u kijkt naar onze gemeente op dit 
moment? (100 reacties) :   De meeste zorgen gingen over de sfeer, de 
situatie in de gemeente (de gemeenschap, 45) als gevolg van de 
gebouwenkwestie (29) en de toekomst van de gemeente (6). 
De volgende items werden vier keer of meer genoemd: 

 Verdeeldheid van de gemeente (10) / proces als splijtzwam (5) 

 Onzekere situatie / trage besluitvorming (10) 

 Andere aspecten die te maken hebben met gemeenschap: 

Vertrekkende mensen(8)  / Geen levende gemeente (5) 

Geen omzien naar elkaar (5)  / Vergrijzing/geen jeugd (7) 

Ziekte/afwezigheid predikant (5)  / Voortbestaan gemeente (4) 

Kerkenraad die geen visie heeft / geen toekomstplannen toont (6) 

2. Welke tips/adviezen heeft u voor de kerkenraad (87 reacties)  
Ongeveer 40% van de adviezen aan de kerkenraad heeft betrekking op 
de gebouwenkwestie en de toekomst van de gemeente (33), bijna een 
kwart op de gemeenschap (19) en eveneens bijna een kwart op het 
handelen van de kerkenraad (18).  
De volgende items zijn minstens drie keer genoemd: 
Vervolg van proces: zoek balans tussen zorgvuldigheid en tempo (7) 

 Huur externe expert in die verstand heeft van deze processen (5) 

 S.v.p. helderheid / openheid / transparantie / uitleg over 

- Samenwerking met parochie / rol bisdom in dit proces (4) 

- T.a.v. financiële cijfers / vergelijking GHK-Bron (5) 

- Vervolgstappen na classisuitspraak (4) 

- Als moderamen transparanter zijn naar kerkenraad (3)   

- Geef meer info in de kerk app (4) 

 Werk aan continuïteit van de gemeente/hoe we samen geloven (5) 

 Werk aan herwinnen van vertrouwen (4) 

 Onderzoek de twee punten uit de classicale uitspraak (4) 
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3.Welke ervaring, gebeurtenis binnen onze gemeente heeft u 
gestimuleerd? (53 reacties) : Het valt op dat het overgrote deel van de 
antwoorden betrekking heeft op de gemeenschap en het gemeente 
zijn en wat we doen om dit vorm en inhoud te geven (45). 
Wat springt er dan uit (meer dan twee keer genoemd)? 
-Jeugddiensten (3)   
-Startzondag /activiteiten eromheen (3) 
-Nieuwe activiteiten die verbindend werken (4) 
-De nieuwe cantorij / durven doen! (4) 
 
Dit overzicht komt in de komende kerkenraadsvergadering aan de 
orde. De kerkenraad zal zichzelf de vragen stellen: “Wat laat dit 
overzicht ons zien en met welke drie of vier zaken gaan we als eerste 
concreet aan de slag? Wat zijn onze voornemens en wat willen we 
ermee bereiken?” Hierover berichten we u in een volgende 
Zondagsbrief 
Dirk Tack en Wim Debets 
 
Kerk- en ZWO-balans 2023: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.  
 

Oproep lopers.  
Het lijkt nog ver weg, maar achter de schermen 
zijn we al vanaf september aan het werk om de 
jaarlijks actie Kerk- en ZWO-balans weer goed 
voor te bereiden. Om alle enveloppen bij de 
gemeenteleden te bezorgen vraagt het College 

van Kerkrentmeesters lopers.  Als er genoeg lopers zijn kunnen we het 
aantal enveloppen beperken tot hooguit 15.  Het vergt ongeveer 2x 1,5 
uur van uw tijd. Zeker nieuwe lopers zijn van harte welkom. Helpt u 
mee? Op zondag 27 november en zondag 4 december zijn er 
invulformulieren waarmee u zich kunt opgeven. U kunt ook uw 
aanmelding mailen naar h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl of 
penningmeestercvk@goedebron.nl. Doet u dat dan vóór 12 december. 

mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl
mailto:penningmeestercvk@goedebron.nl
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AGENDA 

 
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. 

 
 

 

 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD 

Vr. 18 nov. Samen eten De Bron 17.30-19.30 

Do 24 nov. Leesclub De Bron 20:00-21.30  

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

Vr. 25.nov. Workshop patchwork De Bron 9.30-12:00  

Zo. 27 nov.  Talentest geestelijke 
talen + lunch 

De Bron 11:15 uur  

Ma. 28 nov. Johanneskring De Bron 19.45-22:00  

Di 29 nov. Leerhuis ‘In Babel’ De Bron 20:00-22:00  

     Nov/dec Levende 
Adventskalender 

Diverse 
adressen 

  

Woe. 30 nov. Workshop “God in de 
supermarkt 

De Lichtkring 20:00 uur  

Za.    3 dec. Noorderbrink 
kerkdienst met H.A.  

Noorderbrink 10:30-11:30   

Di. 17 jan koffieochtend GHK 10.00 uur  
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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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