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De Goede Herderkerk  
Zondag 4 december 10:00 uur  

2e advent 

Voorganger Ds. Piet Baane 

Ambtsdragers Wim Debets, Marlou Gebel, Eliane Vermeer 

Muziek Sybren Brons 

Collectes 1e: Diaconie, wereldhuis Amsterdam 
2e: Plaatselijk welkomswerk 
3e: Gebouwen,  groot onderhoud 

Link uitzending Goede Herderkerk - Kerkdienstgemist.nl 

 

Kerkdiensten zondag 11 december: 
De Goede Herderkerk 10:00 uur: ds. L. van Rikxoort 
                   10:00 uur: dhr. W. Smit, dovendienst, gemeentezaal 
Driehoorne 19.00 uur: drs. H. Postma-Looije 

 
BIJ DE KERKDIENST van 4 december 

 
TEKSTEN HEBBEN EEN GESCHIEDENIS, MENSEN MAKEN GESCHIEDENIS 
In deze Adventsperiode staan we stil bij de vier vrouwen die in het 
geslachtsregister van Jezus voorkomen: Batseba, Ruth, Rachab en 
Tamar. Vrouwen die kracht tonen te midden van krachten die hen 
klein (willen) houden. Vrouwen, die met hun lef, trouw of 
onverzettelijkheid hun eigen geschiedenis en die van de Eeuwige naar 
hun hand zetten. Vandaag is het Ruth, de Moabitische. Volop mag zij 
meedoen met het volk van God.  Geen verstotene, maar een 
stammoeder van de Messias is ze geworden.  
De lezingen zijn uit:  Ruth 4:   13-22, en Mattheus 1: 1-6        
Ds. P. Baane  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262/events/event/15855613-202210021000
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Symbolische bloemschikking :  
Vandaag is het de tweede Adventszondag.  
Het jaarthema “Aan Tafel“ krijgt een bijzondere betekenis. God komt  
      Bloemschikking 1e advent              heel dichtbij en nodigt ons in Zijn nabijheid. 

Wij mogen meedoen in de beweging van God 
en Zijn Geest die zichtbaar zijn geworden 
door de geboorte van Jezus. De tafel is een 
speciaal teken van de symbolische 
schikkingen om ons te inspireren. Vier 
vrouwen staan in de teksten van iedere 
zondag centraal:  Bathseba, Ruth, Rachab en 
Tamar. Vandaag is het Ruth, de 
schoondochter van Naomi. Zij leert geloven in 
die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit 

diep. Dat geeft haar vleugels. Ruth, de buitenstaander, wordt 
opgenomen in Gods liefde, met het oog op Jezus. Ruth komt terecht in 
het “broodhuis”,  gaat wonen in Bethlehem. Daarom zien we als 
symbool van het brood veel korenaren bij de schikking hangen. Ook 
ligt er meer mos. En verder zien we pinustakken van de pinus, de 
pijnboom. Zo wordt het verdriet, de pijn verbeeld van Ruth en Naomi. 
De twee kaarsen worden nu aangestoken! Stralend Licht op weg naar 
het Kerstfeest. Een toekomst van vrede! 
 

OPROEP 
Wie wil er op zondag na de dienst in de Bron helpen met koffie 
schenken? Je bent ongeveer 1 x per twee maanden aan de beurt, 
samen met een van de andere koffieschenkers. Je schenkt de koffie en 
thee in en zorgt ervoor dat de kopjes na afloop weer schoon zijn. Het 
kost ca. 3 kwartier. Op dit moment zijn er alleen dames die 
koffieschenken, maar ook mannen zijn van harte uitgenodigd om te 
komen helpen. 
Wil je je aanmelden of wil je meer weten? Neem dan contact op met 
Jeanne van Buuren, 06-11378928, jeannevanbuuren@planet.nl. 

mailto:jeannevanbuuren@planet.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

De bloemen van zondag 27 november gingen vanuit onze 
wijkgemeente Goede Bron met hartelijke felicitaties naar 
de jarige gemeenteleden:  
mevr. v.d. Kars (Klaverhof ) , mevr. Hoefnagel (Klepperman) 
mevr. Abresch (Marketentster) , mevr. Moerman (Wielingen) 
dhr. Steenwijk (Woubrugseweg), dhr. Vroege (Zeewinde)   
mevr. Laterveer (Sterrenlaan), dhr. Nieuwerf (Uranusstraat) 
en naar dhr. en  mevr. Biesma (Vivaldihof)  ( 55 jaar getrouwd)  
 
Dank: Het is hartverwarmend zoveel meeleven te ontvangen na het 
overlijden van onze geliefde Cor van Wijngaarden. Wij missen hem, 
maar blijven dankbaar dat aan zijn korte, hevige lijdensweg een einde 
is gekomen. De warme herinneringen aan Cor die met ons zijn gedeeld 
doen ons goed. Een heel hartelijke groet,  
Joke Hoogendijk–Hoogerbrugge 
Kinderen en kleinkinderen Van Wijngaarden en Hoogendijk 
 

PASTORAAT 
Ontvangen via Janny Verweij € 10,-  voor de bloemen in de kerk. 
Hartelijk dank voor de gift. Ina Hogenes 
€ 29,- ontvangen voor het verjaardagsfonds via Eliane Vermeer. 
Gevers en loper hartelijk dank! Nieske de Meij  
 
Ter herinnering aan Willem (Wim) van der Sluijs 
Sinds 2008 kwam ik regelmatig bij de familie van der Sluijs op bezoek. 
Ze waren altijd vol belangstelling voor kerk, geloof in bredere zin, het 
onderwijs, ons gezin en wat er verder aan de orde kwam. Wijze en 
betrokken mensen. Afkomstig uit Leiderdorp waren ze na de 
pensionering neergestreken aan de Cauberg alhier. 
Al vrij snel werd Jannie, de vrouw van Wim, ziek en was er meer en 
meer zorg nodig. Wim gaf haar die zorg met grote liefde tot aan het 
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einde in verpleeghuis Oudshoorn waar Jannie  in december 2011 
overleed. Wim pakte ondanks dit gevoelige verlies de draad van het 
leven weer op, mede dankzij de steun van zijn kinderen en 
kleinkinderen.  Hij trok er op uit met zijn fiets (o.a. naar Leiderdorp) en 
kwam ook zeer regelmatig in de Bron. Hij bleef twee kranten lezen, 
kocht boeken die hem bij de tijd hielden en kon daar bevlogen over 
praten. Totdat ook hij meer zorg nodig had, midden in de corona tijd 
toen direct contact met elkaar steeds lastiger werd. Hij kreeg een plek 
in een zorginstelling in Hazerswoude.  
Daar is hij op woensdag 23 november overleden. Op dinsdag 29 
november is hij begraven in Leiderdorp bij zijn geliefde Jannie. We 
gedenken in hem een betrokken en geïnteresseerd gemeentelid. We 
wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit gemis. 
Paul Kapteyn 
 
Bericht van overlijden: Van de landelijke registratie van de PKN 
ontvingen we het bericht dat op 20 november jl. op 68 jarige leeftijd is 
overleden dhr. Dirk de Kooter (Kalkovenweg).   
In de kerkdienst van zondag 4 december a.s. zal zijn naam genoemd 
worden en de gedachtenissteen in het stiltecentrum worden geplaatst.   
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies en dat zij zich gesteund mogen weten door de nabijheid van de 
Eeuwige.  

ACTIVITEITEN 
 

16 december: Weer Samen Eten!  
 Op vrijdag 16 december is de laatste gezamenlijke 
maaltijd van dit jaar in de Bron. Maar we zijn zeker van 
plan om volgend jaar door te gaan! U kunt zich tot en 
met zondag 11 december aanmelden. Inloop vanaf 
17.30 uur en  om 18:00 uur gaan we aan tafel.  
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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 natuurlijk 
nog even napraten in de ruimte rondom de bar!  
Aanmelden kan via sameneten@goedebron.nl. In de kerk ligt er op de 
zondagen 4 en 11 december een lijst waarop u uw naam kunt zetten, 
of u belt  even naar 06-21806330.We hopen u te zien op 16 december! 
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers 

Koffie-met-naald-en-draad op 9 december, 9.30-11.15 uur De Bron  
Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald en 
draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. Neem 
je eigen werkje mee. Iedereen is welkom. Deelname is gratis, alleen 
een bijdrage voor koffie/thee. 

 
Vervolgexpositie Feest van de Geest ‘In Vuur en Vlam’   
Kunst uit het Hart 2022: In het Evertshuis zijn nog t/m 12 december 

werken te zien van de dertien kunstenaars die 
hebben deelgenomen aan het Feest van de Geest in 
de diverse kerken tijdens Hemelvaart en Pinksteren 
2022. Het samenkomen van deze werken, gemaakt 
naar één thema, maar op verschillende manieren 
en voor verschillende locaties, is bijzonder.  
Maria van ’t Hullenaar kan niet alle zeven 
schilderijen die zij voor de Goede Herderkerk had 
gemaakt laten zien. Zij heeft er drie uitgekozen. Zie 

voor meer informatie over de tentoonstelling:  www.feestvandegeest-
groenehart.nl.  De expositie is voor iedereen gratis toegankelijk, tijdens 
(normale) openingstijden van het Evertshuis (Julianastraat 4 • 2411 CV 
Bodegraven):  Ma. t/m vrij. dag van 9.00 tot 17.00 uur  en op  zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christie of Alice 
via info@evertshuis.nl 
 

mailto:sameneten@goedebron.nl
about:blank
about:blank
about:blank
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Kerstconcert in de Bron zaterdag 17 december  
Op 10 september jl. was het 50 jaar geleden dat kerkelijk - en 
gemeenschapscentrum de Bron in Ridderveld werd geopend. We gaan 
50 jaar de Bron nu als verjaardag vieren tijdens de kersttijd. Niet alleen 
voor onszelf, maar voor iedereen die dit met ons mee wil vieren.  
Zaterdagmiddag  17 december wordt in de bovenzaal van de Bron een 
‘Kerstevent’ gehouden met beeld en geluid waaraan de kerken 
gezamenlijk meewerken van 15.00 uur tot 17.00 uur. Twee uur lang 
kerstsfeer met bijdragen van musici van Arti et Religioni, van de koren 
van Goede Bron en parochie, met kerstkoralen, en duo Kollin met 
onder andere kerstmuziek en muziek uit de zestiger jaren. U bent die 
middag van harte welkom! De toegang is gratis met een vrijwillige 
bijdrage. Neem uw familie, vrienden of buren mee.  
De voorbereidingsgroep: Nico Klop, Riet de Vlieger, Erna Teule, Lise 
Miedema en Marian Bouterse 
Oproep Wie wil ons helpen bij dit Kerstconcert? We zoeken een paar 
gastheren/vrouwen om mensen de weg te wijzen in het gebouw en 
helpers bij de bar tijdens de pauze. Aanmelden en informatie:  
Marian Bouterse : mrt.bvh@gmail.com 
 
Jeugdactiviteiten in de decembermaand 

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 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 informatie hierover in de Zondagsbrief, Kerkapp en 

mailto:mrt.bvh@gmail.com
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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 dec: Level20, 20:00 uur, Soos van het Kruispunt (18-25 jaar) 

 11 dec: Bijbel en bitterballen, 19:30 uur Rotonde, de Bron (13-18 jr ) 

 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 
 

In deze pakjesmaand nemen we ons papierverbruik onder de loep:  
Kleine stap: Precieze cijfers van het gebruik van cadeaupapier in 
Nederland zijn er niet, maar cijfers uit andere landen spreken 
boekdelen. Zo gooien de Denen met kerst jaarlijks 800.000 kilo aan 
cadeaupapier weg. En daar wonen nog geen zes miljoen mensen… 

Gelukkig zijn er alternatieven voor het 
inpakken van cadeautjes, vaak nog 
leuker ook. Kijk bij de tips voor vele 
creatieve ideeën. 
- Koop deze maand geen nieuw 
cadeaupapier meer. Wees creatief en        

pak je cadeautjes op een andere manier in. 
- Inpakken in stof: Heb je nog een oude theedoek, kleding of nog een 
stuk stof over? Pak daar dan je cadeau mee in. Bind de stof vast met 
een stukje touw. In Japan is het een ware kunst. Furoshiki. 
- Maak een mooie tekening op een vel papier en pak daar je cadeautje 
in. Super origineel en uniek! Je kunt er zelfs nog een boodschap op 
schrijven voor de ontvanger.  
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- Gebruik oud papier. Denk aan oude tijdschriften, Donald Ducks, een 
oude atlas of wegenkaart of een krant. Mooi lint/touw eromheen en 
klaar.  
- Versier een doos(je) en stop het cadeautje erin.  
- Pak cadeautjes die je zelf ontvangt netjes uit en bewaar het 
inpakpapier. Er bestaat ook herbruikbaar cadeaupapier!  
- Koop je cadeaus niet online, maar bij lokale ondernemers. Die 
kunnen je steun goed gebruiken én het scheelt een hoop kartonnen 
dozen… Voor meer informatie: 
https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week-48-2022-zuinig-met-papier/ 

Met vriendelijke groene groet, Bart, Ineke en Nieske  
 

DIACONIE 
 
Kerstpakkettenactie 2022 
De komende weken gaan we aan de slag om de bekende Alphense 
kerstpakkettenactie weer tot een succes te maken. Daarbij hebben wij 
uw hulp hard nodig. Inpakkers en chauffeurs hebben zich inmiddels 
voldoende aangemeld. Maar we hebben nog wel producten nodig, 
zoals: 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. Dit jaar mogen we gebruik maken van de Bron als inpaklocatie, 
maar u kunt daar ook uw spullen brengen. Van 5 t/m 14 december op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Niet doneren: alcoholhoudende 
dranken, wasmiddelen, verse producten of producten waarvan de 
houdbaarheidsdatum is overschreden. Wilt u de actie financieel 
ondersteunen? Maak dan uw gift dan over op NL97 INGB 0008 2112 64, 
RVK, Diaconaal Platform Alphen ad Rijn, inzake Kerstpakkettenactie,  
Op de zondagen 11 en 18 december wordt er ook in De Goede 
Herderkerk ingezameld. Helpt u hier weer een succes van te maken? 

https://52wekenduurzaam.nl/week-tips/week-48-2022-zuinig-met-papier/
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Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de website: 
www.kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl 
Namens het team kerstpakketten,  
Bart, Anja en Ton 
 
Diaconale actie 2022 
In de eerste  week van  heeft de Diaconie weer haar  jaarlijkse actie 
gehouden. De tussenstand (bijgewerkt t/m 27 November) is € 10.266,-  
Hiermee is  het begrote bedrag van € 9.000,- duidelijk wel gehaald. Alle 
gevers hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Paul van der Meer, wnd. penningmeester Diaconie 
 

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 

http://www.kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl/
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Nog één week kerstbrodenactie 

Tot en met maandag 12 december kunt u nog kerstbroden bestellen. 
Met de opbrengst wordt een deel van de verwarmingskosten betaald 
van een groep zeer arme oudere gemeenteleden van de 
Reformatuskerk in Hunedoara.  De prijzen zijn: 
- groot kerstbrood met/zonder spijs € 13,00 
- klein kerstbrood met/zonder spijs € 7,50. 
De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen. 
De kerstbroden worden vanaf maandag 19 december bij u thuis 
bezorgd. Wij bezorgen echter niet buiten Alphen aan den Rijn. 
Bestellen: De kerstbroden kunnen op drie manieren worden besteld: 
- In de kerk: op zondag 4 december na de morgendienst. 
- Tel. t/m woensdag 7 december: bij Didy Luining, tel. (0172) 49 43 85, 
of Albert Pastink, tel. (0172) 43 39 76. 
- Via internet t/m maandag 12 december: vul het bestelformulier in 
op de beveiligde website van Stichting Roemenië Hunedoara:  
st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net  Dit laatste heeft onze  
voorkeur. 
Betalen: U kunt betalen d.m.v. eenmalige incasso óf contant (graag 
gepast) bij aflevering. Betaling via incasso heeft de voorkeur.  
De incasso zal medio januari 2023 worden geïnd. 
Giften: Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze 
overmaken op rek. nr. NL30 INGB 0008324408 t.n.v. St.  Roemenië 
Hunedoara te Alphen aan de Rijn, onder vermelding van ‘winterhulp’. 
Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (ANBI). 
Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara 
 
 
 

about:blank
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De Goede Bron geeft Warmte door; een diaconale oproep: 
Zowel in november als in december krijgen alle huishoudens € 190,- 
van de overheid. 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 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 Goede Bron vraagt u om solidair te zijn. Wij durven u 
te vragen om uw energiecompensatie te doneren aan de Voedselbank 
of aan Kerk in Actie. Zij weten waar het geld het hardst nodig is. O.a. bij 
huishoudens die afhankelijk zijn van een wekelijks voedselpakket. 
Maak daarom uw bijdrage over op bankrekening:  
NL 79 RABO 0106.584.464 van St. Voedselbank Alphen ad R. e.o. 
o.v.v. ‘Goede Bron geeft warmte door’. 
Of (indien gewenst) aan Kerk in Actie: NL 89.ABNA.0457.457.457 
o.v.v. Samen tegen armoede. 
Zelf hulp nodig? Kunt u ondersteuning gebruiken omdat de 
energierekening veel hoger is geworden of dat de prijsverhogingen van 
de boodschappen u verplichten moeilijke keuzes te maken? Los van de 
bovenstaande actie kunnen wij u ondersteunen met een kleine 
bijdrage. Schroom niet! Neem contact op met het noodfonds 
noodfonds@goedebron.nl  of met één van de diakenen. 

 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Opbrengsten collecten september en oktober. 
Voor ZWO mochten we ontvangen: € 284,30 / € 335,85. 
De Diaconie werd bedacht met:  € 261,65 / €193,10 
Doorzendcollecte PKN overgemaakt: € 247,40 / Kerk in Actie: € 582,70. 
Tot slot ontvangen voor het werk van het CvK: € 1240,00 / € 1446,94 
Namens het CvK dank ik alle gevers van harte. Fijn dat u trouw uw geld 
blijft geven voor de diverse doelen. We zorgen er voor dat het daarna 
op de goede plaats terecht komt. 
Paul Kapteijn 

about:blank
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Aanmeldingen lopers actie Kerkbalans 2023 
Afgelopen zondag hebben zich al 25 mensen aangemeld als loper voor 
de actie Kerkbalans. Anderen hebben een mailtje gestuurd met ook 
hun aanmelding. Heel fijn! Zondag vlak voor de Sinterklaas verjaardag 
is de CvK weer present met de vraag of u mee wilt helpen. Fijn als u 
daar een bijdrage aan kunt leveren. 
 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Kerkdiensten in De Goede Herderkerk: Nadat we in de 
novembermaand onze kerkdiensten in De Bron hielden gaan we in 
deze decembermaand weer naar De Goede Herderkerk. De nieuwe 
kanselbijbel verhuist mee, evenals de symbolische bloemschikking. 
Iedereen is van harte welkom bij de vieringen. De geplande dienst in 
Noorderbrink is verplaatst naar januari. Nader bericht volgt later.  
Kleurrijk: Het nieuwe nummer van ons kerkelijk inspiratieblad is deze 
week verschenen en zal weer bij alle gemeenteleden worden bezorgd. 
Deze keer is gekozen voor het thema  “(Ver)wachten”  en het blad 
biedt opnieuw een keur aan interessante artikelen die alle betrekking 
hebben op het reilen en zeilen van onze Goede Bron wijkgemeente.  
Van harte aanbevolen, met dank aan alle Kleurrijkmedewerkers.   
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Rechtbank Rotterdam: Op 25 november jl. vond het beroep,  dat de 
advocaat namens “onze” Elmira Hasanalizadeh had aangespannen in 

haar strijd om het 
verkrijgen van een 
verblijfsvergunning, 
plaats in de rechtbank in 
Rotterdam.  Zo’n 25 
gemeenteleden vanuit 
onze Goede Bron 
gemeente waren bij die 
zitting aanwezig om 

solidariteit met Elmira te tonen en om haar mentaal te ondersteunen. 
Het was voor alle aanwezigen een indrukwekkend gebeuren waarbij de 
rechter grote bereidheid toonde om goed naar alle partijen te 
luisteren.  Het laatste woord was aan Elmira waarin zij ons hartelijk 
bedankte voor alle steun die zij vanuit onze wijkgemeente ondervindt.  
Nu is het wachten op de uitspraak van de rechter.  
Reactie kerkenraad op gemeentebijeenkomst 18 oktober:  
De kerkenraad heeft de samenvatting van de gemeentebijeenkomst op 
18 oktober jl. besproken. Hier de  reactie op de gestelde vragen.  
1.Waar maakt u zich zorgen om als u kijkt naar onze gemeente? 
De genoemde verdeeldheid binnen de gemeente is een grote zorg voor 
de kerkenraadsleden. Mede daarom is ook de gemeentebijeenkomst 
op 18 oktober gehouden. We willen daarom, zorgvuldig, tempo maken 
met een nieuw besluit. (zie bij punt 2) . We hopen  dat bij de vieringen 
in zowel De Goede Herderkerk als in De Bron veel gemeenteleden 
zullen komen om samen te vieren en elkaar te ontmoeten. Volgend 
jaar willen we weer huiskamergesprekken organiseren. Er worden 
gelukkig veel activiteiten  georganiseerd waarbij gemeenteleden elkaar  
ontmoeten (zie bij 3). We zoeken naar mogelijkheden om mensen met 
elkaar te verbinden. Een goed bericht is dat Paul van Dijk heeft 
aangegeven weer te willen beginnen met een enkele taak. We wensen 
hem een voorspoedige herstelperiode toe. Ondertussen zijn we heel 
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blij met de komst van Anita Prinsen-Bos voor het ouderen pastoraat en 
de komst van David Schiethart als waarnemend predikant. 
2.Welke tips/adviezen heeft u voor de kerkenraad? 
Er waren veel adviezen over de gebouwenkwestie. Deze sleept al heel 
lang en er is grote behoefte aan een oplossing. Het moet zorgvuldig, 
maar er moet ook tempo worden gemaakt. Tegelijk wordt er 
verschillend gedacht over wat er moet gebeuren om tot een nieuw 
besluit te komen. De kerkenraad heeft op 16 november hierover 
gesproken. Er is door het CvK een extern expert ingehuurd om de 
twee, door het CCBG genoemde, punten te onderzoeken en erover te 
adviseren. Dit is dhr. Wilbert de Jong (www.akdJ.nl). Hij heeft een hele 
lijst met, wat hem betreft relevante, stukken opgevraagd om op basis 
daarvan een nieuw advies aan de Algemene Kerkenraad te schrijven. 
In de Zondagsbrief van 11 december komt informatie te staan over de 
stappen die gezet gaan worden om tot een nieuw besluit te komen. 
3. Welke gebeurtenis binnen onze gemeente heeft u gestimuleerd? 
De meeste reacties gaan over het samen gemeente zijn. En samen 
(nieuwe) dingen ondernemen helpt daarbij. De totstandkoming van 
een gezamenlijke cantorij is daar een mooi voorbeeld van.   
We willen ruimte geven aan nieuwe activiteiten. We zien ook dat er al 
veel gebeurt zoals de high tea in het Parktheater, de boekenmarkt in 
de GHK, de koffieochtenden, de vrouwengespreksgroep, een thema-
avond  eind november en de levende adventskalender. In de 
kerstperiode is er een kerstbijeenkomst voor ouderen, een kerst-
escaperoom voor jongeren, ook van buiten onze gemeente, een 
kerstevent met samenzang. Hopelijk volgt er meer. 
Tenslotte 
Het bovenstaande is slechts een tussenstand. We blijven daar mee 
bezig en naar mogelijkheden zoeken.  Aan u als gemeenteleden de 
vraag en de oproep of u mee wilt blijven doen en mee wilt blijven 
denken om samen gemeente van Christus te zijn. 
Dirk Tack en Wim Debets 
 

http://www.akdj.nl/
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COLLECTES KERKDIENSTEN 

 
 

Collectes in  de na afloop van de dienst bij de uitgang. 
Collectebonnen kunt u ook inleveren bij het Kerkelijk Bureau. 
Collectegeld kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen a/d O/R Vermeld 
daarbij om welke zondag het gaat. 
Kerkapp: Graag maken wij u er op attent dat het mogelijk is om collectegeld 
via onze nieuwe Kerkapp te geven. 
QR-code: Als u onderstaande QR code met uw smartphone scant kunt u 
direct collectegeld overmaken. De QR code blijft steeds geldig en past de 
collectebestemming wekelijks aan van 00:01 uur op de zondagochtend.  

 
 

 

 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJD 

Vr. 9 dec Koffie met naald en 
draad 

De Bron 9.30 – 11.15  

Nov/
dec 

 Levende 
Adventskalender 

Diverse 
adressen 

  

Ma-
vrij 

t/m 12 
dec 

Vervolgexpositie Feest 
van de Geest 

Evertshuis 
Bodegraven 

9 – 17 uur  

Za Idem Dito Idem dito 9 – 14 uur  

Di.  13 dec  Rondom het Woord  De GHK 15.00 -17.00  
 

Vr 16 dec Samen eten De Bron 17.30 – 19.15  

Za 17 dec Kerstconcert De Bon 15 – 17 uur  

Elke 
dag 

15-22 
jan.2023 

Week van Gebed Diverse 
locaties 

19.15 uur  

Di. 17 jan Koffieochtend De GHK 10.00 uur  
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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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