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Zondag
27 november
2022
e
1 zondag van
de Advent

De Bron
10:00 uur

De Bron (4-5)
10:00 uur

Dovendienst
Ds. Wim Otte

Voorganger
Ds. Cor Ofman
vanuit Sionskerk
Ambtsdragers Johan Verduijn
Foekje v Gameren en Open Poort
(Boskoop)
Bert Voorbij
Tolk gebarentaal:
Muziek
Peter Siereveld
Miranda
Lector
Adriaan Ladage

Driehoorne
19.00 uur H.A.

Ds. Piet Baane
Dirk Tack
Eliane Vermeer
Sybren Brons

Spijkhoven

Collectes

Kerstattenties
Verzekeringen

Link naar
uitzending

Studio de Bron

De Bijbel
Kerstattenties
in Nederlandse Verzekeringen
Gebarentaal

Volgende week zondag 4 december is de viering om 10.00 uur in de
Goede Herderkerk. Voorganger ds. Piet Baane
BIJ DE KERKDIENSTEN
Bij de morgendienst in de Bron
Toen ik zo’n jaar of zestien geleden mijn grachtenappartementje
betrok op het Singel in Amsterdam (nee, geen sjiek grachtenpand,
gewoon een eenvoudig verbouwde kantoorruimte uit 1915), had ik de
gewoonte de voordeur van mijn appartement niet op slot te doen als
ik ging slapen. Ik was immers gewoon thuis.
Dat kon op een gegeven moment niet goed gaan.
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Want op een nacht kwam er een insluiper. Hij moet heel zachtjes zijn
binnen gekomen (waardoor ik niet wakker werd) hij pikte van de tafel
mijn laptop en mijn portemonnee .
Stom, ik had beter moeten weten. Een dief in de nacht.
In het evangelie van deze zondag gebruikt Jezus hetzelfde beeld, als hij
het heeft over de komst van de Mensenzoon: hij komt op een tijdstip
dat je het niet verwacht, net zoals een dief in de nacht.
Moet ik dan tóch de deur maar open laten? Ik heb per slot van
rekening 25 jaar als pastor gewerkt bij de Open Deur op het
Amsterdamse Begijnhof. Ik kreeg te maken met zoekers naar
zingeving, die een luisterend oor zochten, maar gaandeweg steeds
meer migranten en vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Voor
iedereen stond de deur open. In de loop der tijd op andere pastorale
plekken: het Wereldhuis en Stap Verder. Het leidt nog steeds tot
bijzondere ontmoetingen.
Op deze eerste zondag van de Advent vindt ook de bevestiging plaats
van Anita Prinsen als kerkelijk medewerker in het ouderenpastoraat,
en wordt uw aandacht gevraagd voor de brievenactie van Amnesty
International.
Weet u van harte welkom in de Goede Bron. De deur staat open!
Ds. Cor Ofman, als pastor en counselor verbonden aan Stap Verder in
Amsterdam Zuid-Oost
Bij de avonddienst in Driehoorne
1e ADVENT, EEN SPLEET VAN LICHT…
Deze zondagen bepalen ons erbij dat Advent niet de loop van de zon
volgt, maar op het licht vooruitloopt. Die paar weken verschil tussen
het “ wereldjaar” en het “ heilig jaar” markeren precies dat Gods tijd
zich niet naadloos laat inpassen in ons ritme en levensgevoel.
Gelukkig maar, want zo krijgen we een signaal, dat we door de belofte
uit de cirkelgang worden weggehaald.
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Straks met Kerst vieren we dat degene die we verwachten, ook
inderdaad gekomen is. Daarnaast staat de verwachting van Christus’
komst van het Messiaanse Rijk nog open.
En nu in de tussentijd mogen wij vieren dat het Licht in de wereld
gekomen is, en alvast vooruitgrijpen naar de tijd die komen gaat.
Wij vieren Zondagavond met elkaar de Maaltijd van de Heer en lezen
Genesis 1, 1-5, Johannes 1, 1-5 en Openbaring 21, 23.
Ds. Piet Baane
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
Symbolische bloemschikking 1e zondag van de Advent
In deze Adventstijd krijgt het jaarthema ‘Aan Tafel’ een bijzondere
betekenis met het accent op Gods nabijheid. Hij komt heel dichtbij en
nodigt ons in Zijn nabijheid. We mogen ons gezien weten en meedoen
in de beweging van God en Zijn Geest, zichtbaar geworden in Jezus.
De tafel is gekozen als speciaal teken van de symbolische schikkingen
In de Adventstijd en bij het Kerstfeest. Bedoeld om ons te inspireren
en ook om emotie op te roepen, om het leven te vieren!
In de teksten iedere zondag staan vier vrouwen centraal . Vrouwen die
in Jezus’ voorgeslacht een rol speelden. Het zijn Bathseba, Ruth,
Rachab, en Tamar. Vandaag Bathseba. God geeft haar leven een
nieuwe wending en maakt haar voor Hem van grote betekenis. Hoe
hoopvol is dat!
De tafel heeft vier verschillende natuurlijke stokken, verschillend ook
van kleur en symbool voor de vier vrouwen. Groen mos ligt er bij en
paarse heidebloemen zien we. Paars, de kleur van rouw en gele
bloemen als de koninklijke kleur.
Eén brandende kaars staat er bij op deze eerste Adventszondag en
straalt zo hoop uit. Stralend Licht op weg naar het Kerstfeest!
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Uw groet geeft moed
Op zondag 27 november in De Bron en op zondag 4
december in De Goede Herderkerk staat Amnesty in
het kader van hun jaarlijkse actie voor
bekendheid, betrokkenheid en voor de aankoop van kaarsen na de
kerkdienst met een tafel in de kerk.
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
Welke taal spreek(t) u/jij?
Na de dienst op zondag 27 november 2022 zullen we een 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.
Voor de afsluitende lunch neemt iedere deelnemer iets mee. Graag
aan mij doormailen als je bij de lunch aanwezig bent. Paul van der Loo
Zie voor meer info Zondagsbrief 217, te vinden op onze kerkwebsite
www.goedebron.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR

Gedachtenisvieringen

Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar werden tijdens de
vieringen in De Goede Herderkerk
en De Bron dit jaar overleden
gemeenteleden herdacht door het
aansteken van een kaars.
Een ontroerend moment voor
nabestaanden en kerkgangers.

De bloemen van zondag 20 november gingen met hartelijke
gelukwensen naar:
Mevr. v.d. Kars-Ferwerda, Klaverhof, jarig
Mevr. Jopi Verhorst, Tolstraat, jarig
En naar vier echtparen die een huwelijksjubileum vieren:
Hr. en mevr. den Hertog-Rademaker, Zeewinde, 60 jaar
Hr. en mevr. van Geest-Bakker, Varossieaupalet, 40 jaar
Hr. en mevr. Oltvoort-van der Panne, Haringvliet, 45 jaar
Hr. en mevr. van Dijk Brussen, Essenburg, 40 jaar.
5

Nr. 219

Zondagsbrief 27 november 2022

Stuur eens een kaartje
U kent misschien Bep Groen in ’t Wout nog wel. Zij was bewoner van
Urban Villa en kwam graag en trouw naar de kerk. Op een gegeven
moment werd dat te zwaar en toen kwam Corona er ook nog bij en
zagen we haar niet meer. Zij heeft nu intensieve zorg nodig die Urban
Villa niet kan bieden. Na een ziekenhuisopname woont ze voorlopig op
het volgende adres: Woonlocatie De Kruithoff 1, 2681 AR MONSTER.
Ze zal heel blij zijn met een aantal kaarten. Stuurt u er ook een?
Pastoraat
Ontvangen via Ria Turkenburg een bedrag van € 15 voor de bloemen
in de kerk en € 20 voor het verjaardagsfonds.
Alle gevers hartelijk dank.
Ina Hogenes
Kerk in Actie: Kaartenactie voor vluchtelingenkinderen
Met Kerst collecteren wij voor
vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Dat is belangrijk om hun
dagelijks leven iets te verlichten. Wie
meer wil doen om de onmenselijke
situatie van vluchtelingen en hun
kinderen in Griekenland te
verbeteren, kan tot uiterlijk 15
december een kaart sturen naar Tweede Kamerleden in Den Haag.
Kijk voor meer informatie op: kerkinactie.nl/vergeetzeniet waar ook
het adres en voorbeeldteksten vermeld staan. Wij doen dit met kerken
in heel Nederland. Samen zijn we de kerk in actie.
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)
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ADVENT
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. Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel
- 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. ‘Heilige Herrie’
houdt zich bezig met geloven in de popmuziek. Zij
zoeken mooie overeenkomsten tussen zingeving en
de popcultuur. In de Heilige Herrie
Adventskalender: van 1 tot en met 25 december
kun je elke dag een vakje openen om een
Bijbeltekst te lezen en de hierop geïnspireerde
popsong te beluisteren. Je kunt je gratis aanmelden
via https://heiligeherrieadventskalender.nl/
Op weg naar Kerst, met de mooiste Bijbelteksten en muziek.
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)
ACTIVITEITEN JONG ÉN OUD
Koffie met naald en draad 25 november 9.30-11.15 uur - gebouw De
Bron, (zaal De Rotonde)
Op 25 november zal er naast de bijeenkomst de workshop “patchwork
voor Kerstmis” georganiseerd worden (9.30-12.00 uur). Het gaat een
klein kerstboompje worden dat we maken op basis van een
voorgetekende ondergrond op vlieseline. In verband met het
voorbereiden van het materiaal graag aanmelden voor deelname bij
7

Nr. 219

Zondagsbrief 27 november 2022

Thea de Jong, thmdejong@gmail.com. De kosten voor deelname aan
deze workshop zijn € 4 materiaalkosten.
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.
Opgave en informatie: karindeschipper@gmail.com 06 48210703
Het leerhuis is een samenwerking tussen de Sionskerk, Oudshoornse
Kerk en Goede Bron.
Karin de Schipper
Gesprekskring Rondom het Woord
Dinsdag 29 november komen wij van 15.00 tot 17.00 uur weer bij
elkaar in de Goede Herderkerk. Het onderwerp van deze middag is
"LUISTEREN ", van Priester Marinus van den Berg.
Greke heeft het onderwerp, en Bep Boer sluit deze middag met ons af.
Dat het een fijne middag mag zijn. U wordt allen van harte
uitgenodigd.
Groet, Coby Verbeek-IJtsma

8

Nr. 219

Zondagsbrief 27 november 2022

Stichting Roemenië Hunedoara

Kerstbrodenactie gaat weer van start
In de aanloop naar Kerst wordt ook dit jaar weer de
kerstbrodenactie georganiseerd. Met de opbrengst wordt
een deel van de verwarmingskosten betaald van een groep zeer arme
oudere gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara.
Kerstbroden kunnen op drie manieren worden besteld:
- tot en met maandag 12 december door invulling van het
bestelformulier op de beveiligde website van onze stichting: https://stroemenie-hunedoara.protestantsekerk.net;
- door invulling en inlevering van het bestelformulier de
zondagochtenden 27 november in de Bron en 4 december in de Goede
Herderkerk.
- tot en met woensdag 7 december telefonisch bij Didy Luining, tel.
(0172) 49 43 85 of Albert Pastink, tel. (0172) 43 39 76.
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.
U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf contant
(graag gepast) bij aflevering.
Invulling van het bestelformulier op de website van onze stichting en
betaling door middel van eenmalige incasso heeft onze sterke
voorkeur. Het bedrag zal medio januari 2023 worden geïnd.
De kerstbroden worden vanaf maandag 19 december thuis bezorgd.
Wij bezorgen echter niet buiten Alphen aan den Rijn.
Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze overmaken
op rekeningnummer NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië
Hunedoara te Alphen aan de Rijn onder vermelding van ‘winterhulp’.
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, omdat de stichting
door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Rien van Steden, voorzitter

9

Nr. 219

Zondagsbrief 27 november 2022

Kerstpakkettenactie 2022
Dit jaar wordt door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) opnieuw de
bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De Kerstpakkettenactie is
er om iedere Alphenaar, waarvan iemand vindt dat hij of zij een
steuntje in de rug verdient, een kerstpakket of kerstattentie te
bezorgen.
Wij hebben ook dit jaar uw hulp hard nodig om er weer een succes te
maken. Dat kan door het doneren van de volgende producten:
chocola, blikjes vis, toastjes, zoutjes, chips, thee, chocolademelk,
vruchtensap, knakworstjes, soep, zoet broodbeleg, bodylotion,
aftershave, eau de toilette, zeep, kaarsen, koekjes, nootjes, houdbare
slagroom, snoep, muesli en klein speelgoed.
Het is dus geen voedselpakket, maar een kerstpakket, waar leuke en
lekkere spullen in zitten.
Inleveren: Van 5 t/m 14 december bij Zalencentrum De Bron
Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn
Op de zondagen 11 en 18 december worden er ook in de Goede
Herderkerk goederen ingezameld. Helpt u mee hier weer een succes
van te maken?
Wilt u de actie financieel ondersteunen? Maak dan uw gift dan over op
NL97 INGB 0008 2112 64 t.n.v. RVK, Diaconaal Platform Alphen a/d
Rijn, inzake Kerstpakkettenactie, uw gift is zeer welkom!
Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de website;
www.kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl
Namens het team kerstpakketten; Bart, Anja en Ton.
Diaconale actie: Goede Bron geeft Warmte door.
Zowel in november als in december krijgen alle huishoudens bedrag
van € 190 van de overheid. Dit is een algemene overheidsmaatregel
om de ergste nood te verlichten. Via de energieleverancier wordt dit
bedrag uitbetaald of verrekend. Deze energiecompensatie komt op
veel plekken terecht waar het hard nodig is. Een deel van de
huishoudens heeft het geld echter niet nodig voor het doel waarvoor
10
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het wordt uitgekeerd. Heeft u de energiecompensatie niet echt nodig?
Denk dan eens aan de gezinnen waar het geld heel hard nodig is.
De Diaconie van de Goede Bron vraagt u om solidair te zijn. Wij durven
u te vragen om uw energiecompensatie te doneren daar waar het
hardst nodig is. Bij de huishoudens die afhankelijk zijn van een
wekelijks voedselpakket van de Voedselbank of naar Kerk in Actie.
Maak daarom uw bijdrage over op bankrekening: Stichting
Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken NL 79 RABO
0106.584.464 o.v.v. Goede Bron geeft warmte door.
Of (indien gewenst) aan Kerk in actie Rekeningnummer NL
89.ABNA.0457.457.457 o.v.v. Samen tegen armoede
Zelf hulp nodig??
Kunt u nu juist wel wat ondersteuning gebruiken omdat de
energierekening veel duurder is geworden of dat de prijsverhogingen
van de boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken? Los van
de bovenstaande actie kunnen wij u eventueel ondersteunen met een
kleine bijdrage. Schroom niet! Neem contact op met het noodfonds
(noodfonds@goedebron.nl) of neem contact op met een van de
diakenen.
Jeugdactiviteiten in de decembermaand
De Advent is begonnen daarom zijn er vanuit de
wijkgemeente in de afgelopen week bij de
gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
boekjes rondgebracht om thuis met de verhalen
van Advent en Kerst aan de slag te gaan. Er zijn
nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar
(deze liggen achter in kerkzaal).
Voor de kinderen in leeftijd 10-12 jaar hopen we
23 december vanaf 13.00 tot 16.00 uur, vrije
inloop, een Kerst-escaperoom te organiseren. Binnenkort meer
11
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informatie hierover in de Zondagsbrief, Kerkapp en op de website. In
de week voor Kerst zullen zeven groepen van basisschool de Stromen
deze Kerst-escaperoom bezoeken.
Ook voor de middelbare scholieren en studenten zijn er in de
komende tijd weer diverse bijeenkomsten:
• 11 december: Level20, 20:00 uur, Soos van het Kruispunt (1825 jaar)
• 11 december: Bijbel en bitterballen, 19:30 uur in de Rotonde,
de Bron (13-18 jaar)
• 18 december: Reconnect, 19:30 uur, patio, de Bron (13-18 jaar)
• 24 december: Gezinsdienst, 19:00 uur, de Bron (alle leeftijden)
• 30 december: Oliebollen bakken in de Bron (jong en oud(er))
Voor vragen en informatie neem gerust contact op met onze
jongerenwerker Paul van der Loo.
De Groene Kerk - Week 47: HO, HO, HO! Green Friday
Reclames op de radio, folders in de bus, TV-spotjes… De verleiding is
overal. Kopen, kopen en nog eens kopen. Goedkoper, sneller en steeds
meer. Met als climax Black Friday.
De Kerstman en Sinterklaas zijn er helemaal klaar mee. Deze twee
oude wijzen zien dat ons consumeergedrag leidt tot steeds minder.
Daarom gaan we deze week juist consuminderen! Om weer meer
voldoening te krijgen.
We gaan voor Green Friday! De vrijdag deze week waarop we dit keer
geen nieuwe spullen kopen. Je kunt eigen spullen een nieuw leven
geven, tweedehands cadeautjes kopen, of ervaringen geven. Want
wist je dat ervaringen veel gelukkiger maken dan spullen? In week 29
gingen we hier al uitgebreid op in.
Green is the new black. Op Green Friday gaan we nadenken over hoe
we het Sinterklaas- en Kerstfeest weer leuk én duurzaam kunnen
maken.
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Ho, ho, ho,
dit jaar krijg je een duurzaam cadeau
Voor meer informatie: https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week47-2022-green-friday/
Met een duurzame groet,
Bart, Ineke en Nieske
VANUIT DE KERKENRAAD
Gedachtenisdiensten: We mogen terugkijken op twee heel mooie
kerkdiensten die vorige week zondag, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, in De Bron én in De Goede Herderkerk plaatsvonden. Er
is door heel veel gemeenteleden veel werk verzet om tot mooie,
respectvolle vieringen te komen en we mochten ons verheugen in het
feit dat veel nabestaanden gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging
om in deze gedachtenisdiensten aanwezig te zijn. Heel fijn dat het
allemaal zo goed verlopen is; een indrukwekkende afsluiting van dit
kerkelijk jaar. Nu op weg naar Advent.
Bezoek classispredikant: Ds. Julia van Rijn, classispredikant van de
classis Zuid-Holland Noord was, samen met classismoderamenlid Hans
Kapteyn, bij het maandelijkse overleg van ons moderamen op
woensdag 2 november jl. Mw. van Rijn bleek goed op de hoogte te zijn
van de huidige situatie van onze wijkgemeente en wilde zich graag
laten informeren over de laatste stand van zaken. In veel kerkelijke
gemeentes spelen momenteel vergelijkbare processen en het was
goed om met elkaar zorgen en ervaringen te delen.
Kleurrijk: Het nieuwe nummer van ons inspiratieblad Kleurrijk zal
volgende week bij ons kerkelijk bureau worden afgeleverd van waaruit
de verdere distributie in gang gezet zal worden. Planning is dat het
blad dan begin december bij alle gemeenteleden bezorgd zal zijn.
Anita Prinsen-Bos, onze recent-gestarte kerkelijk medewerker in het
ouderenpastoraat, zal in de dienst van zondag a.s. door voorganger
ds. Cor Ofman ingeleid worden in de bediening voor haar pastorale
13
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werk in onze wijkgemeente. We zijn heel blij en dankbaar dat deze
stap nu gezet kan worden en dat Anita temidden van ons allen aan
onze wijkgemeente verbonden wordt. We wensen Anita de zegen van
de Eeuwige in haar pastorale werk in onze gemeente.
Wim Debets en Dirk Tack
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 jaarlijkse 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.
Bij voorbaat dank!!
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AGENDA

DAG
Vr.
Vr.
Zo.

DATUM
25 nov.
25.nov.
27 nov.

Ma.
Di.
Di.
Woe.

28 nov.
29 nov.
29 nov.
30 nov.

Nov/dec
Za.

3 dec.

Di.
Di.

13 dec
17 jan

ACTIVITEIT
Met naald & draad
Workshop patchwork
Talentest geestelijke
talen + lunch
Johanneskring
Rondom het Woord
Leerhuis ‘In Babel’
Workshop ‘God in de
supermarkt’
Levende
Adventskalender
Noorderbrink
kerkdienst met H.A.
Rondom het Woord
koffieochtend

LOCATIE
De Bron
De Bron
De Bron

TIJD
9.30-11.15
9.30-12:00
11.15 uur

De Bron
De GHK
De Bron
De Lichtkring

19.45-22:00
15.00-17.00
20.00-22.00
20:00 uur

Diverse
adressen
Noorderbrink

10:30-11:30

De GHK
De GHK

15.00 -17.00
10.00 uur

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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Zondagsbrief 27 november 2022

Pastoraal meldpunt:
Via Kerkelijk Bureau of ds. David Schiethart of Anita Prinsen-Bos
Contactgegevens pastores:
ds. Paul van Dijk, tel. 430586, paul.van.dijk@hetnet.nl *
ds. David Schiethart, 06-53587129, schiethart@planet.nl (do. vr.)
Kerkelijk medewerker pastoraat:
Anita Prinsen 06-82048145, anitaprinsen@goedebron.nl (ma. di. do)
Jeugdwerk:
Paul van der Loo, tel. 06-33669631 paulvanderloo@goedebron.nl
Contactgegevens kerkenraad:
Wim Debets (vz) wimdebets@gmail.com 06-31243338
Dirk Tack (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811
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
*Tijdens de ziekte van ds. Paul van Dijk wordt u verzocht hem te ontzien en
contact op te nemen met David Schiethart of met scriba Anet van Genderen.
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