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Zondag  
26 februari 

2023 
 
 

  10.00 uur 
De Goede Herderkerk  

 

19.00 uur 
Driehoorne 

 

Voorganger Ds. Jan  Hulzebosch Mw. A. Vermeij-de Jong 

Lector Wim Debets  

Ambtsdragers Wilma Kranenburg 
Wim Debets 
Nieske de Meij 

Jarry van Sabben 
Eliane Vermeer 

Muziek Peter Siereveld Sybren Brons 

Collectes 1e ZWO-Kerk in Actie – Zending 
2e Gebouwen – groot onderhoud 

De dienst in De Goede Herderkerk is ook te volgen via  
Kerkdienstgemist.nl   

 
Viering volgende week zondag 5 maart 2023 

Om 9:30 uur in De Bron, voorganger: Ds. W. Otte 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 

10.00 uur Goede Herderkerk 
Zondag 26 februari wordt de Heilige Doop bediend aan Anna Christina 
de Groot, dochter van Jan Christiaan en Sandra de Groot. De 1e lezing 
is uit Genesis 2, 15-25 en later uit Genesis 4, 1-2, gelezen door de 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2262-Goede-Herder-Kerk/events
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lector. Het evangelie klinkt op uit Mattheüs 3, 13-17 en Mattheüs 4, 1-
4, gelezen door de voorganger. 
Het is het begin van de 40-Dagentijd: vandaar de  feestelijk witte stola 
naast de paarse (ingetogen) liturgische kleden. 
De evangelielezingen beginnen bij de Doop van Jezus (een Joodse 
onderdompeling als nieuw begin - later in je leven - iets anders dan de 
Christelijk Doop) en lopen uit op de beproeving  in de woestijn. Dit 
tegen de achtergrond van de beproeving van Adam en Eva, die 
kinderen krijgen. ds. Jan Hulzebosch 
 
19.00 dienst in Driehoorne 
Zondag 26 februari hoop ik u te ontmoeten in de avonddienst in 
Driehoorne. Het thema voor deze dienst is: Ik heb maar een piepklein 
geloof. We lezen in Lucas 17 de vraag van de apostelen aan Jezus: 
“Geef ons meer geloof”. En dan antwoordt Jezus: “Als jullie geloof 
hadden als een mosterdzaadje…” Meer vraagt Jezus niet. Komt u ook? 
Ik zal een liturgie maken met mooie liederen. En misschien kunnen we 
na afloop bij een kopje koffie of thee nog even napraten. Ik zie er naar 
uit. Hartelijke groet, Annie Vermeij  
 
Symbolische bloemschikking 
“UIT LIEFDE VOOR JOU” is het thema van de Veertigdagentijd. 
Woorden die zeggen dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. 
Jezus is ons daarin voorgegaan. Hij geeft zijn tijd en zijn aandacht uit 
liefde voor de mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van 
vandaag.  
Als basis voor de schikking gebruiken we deze weken kronkelende 
wilgentakken, als symbolen van de kronkelingen op onze levensweg. 
De eerste schikkingen hebben een sober karakter. Twee bogen met 
kronkeltakken, de kleinste achteraan en de grootste vooraan. Zand 
onder de bogen (woestijn) en aan weerszijden stenen en brood, 
symbolen uit de lezing. Bij de laagste boog staat een glaasje met een 
witte bloem, als teken van “LIEFDE VOOR JOU!” 
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Palmzondag 2 april 2023 Johannes Passion van J.S. Bach 
Op Palmzondagavond om 19.00 uur worden er in de Goede 
Herderkerk koren, koralen en aria’s gezongen uit de Johannes Passion. 
Uitvoerenden:  Alphens Barok Consort 
Dirigent:  Joost van Velzen 
Organist:   Ad Hesseling 
Lector:    Carien Ferguson 
Toegang vrij, aan de uitgang een collecte ter dekking van de onkosten 
Organisatie: wijkgemeente Goede Bron, i.s.m. de Oudshoornse kerk 
Lise Miedema 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR 

Bloemen: De bloemen van zondag 19 februari werden met een 
hartelijke groet en felicitatie bezorgd bij de volgende gemeenteleden:  
Diamanten bruidspaar Stakenburg-van Kooij, Uranusstraat.  
De jarigen van vorige week 
Mevr. Haze, Frans Halsstraat 
Mevr. Zwolle, Valeriusplein 
Mevr. Vonk-Belder, Ridderbuurt 
 

PASTORAAT 

Mevrouw Haze (Frans Halsstraat) bedankt ons voor het mooie boeket 
dat zij voor haar 87ste verjaardag mocht ontvangen. Door ingezakte 
rugwervels en reuma heeft zij veel pijn. Gelukkig heeft ze thuiszorg èn 
goede buren. Fijn dat ook onze wijkgemeente met haar mee wil leven! 
Ina Rietberg 
 
Ontvangen via Jopie Verhorst € 35,00 voor de bloemen in de kerk. 
En € 20,00 ontvangen voor de kerk via ondergetekende. 
Alle gevers hartelijk dank. Ina Hogenes 
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Bericht van onze Kerkelijk medewerker en waarnemend predikant 
Graag willen wij u melden dat wij beschikbaar zijn voor u en jou van 
gemeente Goede Bron. Voor wie ons nog niet kent: Wij zijn Anita 
Prinsen en David Schiethart.  
Anita is als kerkelijk medewerker aangesteld en heeft als 
aandachtsveld de pastorale zorg voor mensen van 80 jaar en ouder. 
David Schiethart is waarnemend predikant en heeft de pastorale zorg 
voor mensen onder de 80. Daarnaast gaat David circa één keer per 
maand voor in de dienst, is hij als consulent betrokken bij het 
beroepingswerk en zal hij uitvaarten leiden. 
Op de achtergrond is Paul van Dijk aanwezig. Paul neemt stap voor 
stap weer taken op zich. Dat doet hij in het kader van zijn re-integratie. 
Zolang Paul nog deels ziek is, nemen wij voor hem waar. Ons 
dringende verzoek is om pastorale vragen als eerste met ons te delen. 
Zo hebben wij dat met Paul afgesproken. 
Schroomt u niet om ons te bellen. Onze contactgegevens treft u elders 
aan in deze zondagsbrief. 
Met een hartelijke groet, Anita Prinsen & David Schiethart 
 
ZWO-collecte op 26 februari 2023 

Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders  
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als 
gezinshoofd. Het kind-gezinshoofd moet:  
het huishouden doen, voor inkomen zorgen, 
en andere broertjes en zusjes onderhouden. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken 
om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders 
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch 

te ondersteunen. De opbrengst van de 1e collecte is bestemd voor dit 
werk van de Raad van Kerken in Zambia. Meer informatie over de 
achtergrond van deze actie in de Zondagsbrief van vorige week. 
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 
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ACTIVITEITEN 
 

Kledinginzameling voor de gevangenen te Alphen aan den Rijn 
 

 A.s. zondag kunt u uw kleding 
inleveren in de Goede Herderkerk, 
volgende week in de Bron. Wel graag 
gescheiden aanleveren in tas of doos 
met geslacht en evt. de maat. 
Hartelijk dank! 

Meer informatie over  de achtergrond van deze actie in de 
Zondagsbrief van vorige week. 
Nieske de Meij 
 
Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou  

Op zondag 26 februari kunt u 
na de dienst één of meer 
kaarten kopen. De kaarten 
zijn al voorzien van post-
zegels en adressen en kosten 
€ 2,80 per stuk (2 kaarten in 
één envelop € 4,50). Een 
toelichting voor het 
versturen krijgt u erbij. De 
kaarten dienen uiterlijk  
5 maart te worden verstuurd.  

Meer informatie over de achtergrond van deze actie in de 
Zondagsbrief van vorige week. 
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 
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Veertigdagentijdkalender 
De Petrus Veertigdagentijdkalender is kosteloos te bestellen via deze 
link: https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ 

 
Wie niet handig is met de computer, kan de 
kalender na de dienst van zondag 26 februari 
meenemen voor € 1,00.  
 
 

 

 

Heilige Herrie veertigdagentijdkalender 

Van 22 februari tot en met zaterdag 8 april 
neemt ‘Heilige Herrie’ je 40 dagen mee op 
weg naar Pasen: elke dag een vakje 
openen om een Bijbeltekst te lezen en de 
hierop geïnspireerde popsong te 
beluisteren. Onderweg naar Pasen met 40 
Bijbelteksten en 40 popsongs. Aanmelden 
(gratis) kan via deze link  
https://40dagenheiligeherrie.nl/ 
Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 

 
 
40-DAGENTIJD 
Een sobere maaltijd in de 40-dagentijd op weg naar Pasen  
De activiteitencommissie organiseert samen met de parochie vier 
avonden met informatie over een onderwerp waarbij een sobere 
maaltijd wordt geserveerd. Iedere maaltijd heeft een ander 
onderwerp met een spreker. 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
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De avonden beginnen om 18.00 uur en eindigen om 19.30 uur en 
vinden plaats in De Bron. 
Op woensdag 1 maart: Oekraïners in Alphen aan den Rijn 
Spreker: Ad Janmaat i.s.m. een Oekraïense vluchteling. 
Aanmelden op tel. 0172-444917 of op Verheulmail@gmail.com. 
Voor deze sobere maaltijd kunt u zich opgeven tot zondag 26 februari. 
Zie voor informatie van de andere drie avonden de poster op de 
prikborden en de agenda onderaan deze Zondagsbrief 
De activiteitencommissie 
 
Vooraankondiging - Lezing op 21 maart in de Bron 
Alain Verheij: Hoe we de wereld echt kunnen verrijken!  
Onze plaatsgenoot Alain Verheij is als theoloog en auteur bekend van 
onder andere zijn bijdragen aan het ‘theologisch elftal’ in het dagblad 
Trouw. Hij geeft een lezing in De Bron over zijn recent verschenen 
boek Geld en Go€d. De thematiek daarin is uiterst actueel. 
Meer informatie in een van de volgende Zondagsbrieven. 
Werkgroep Bezinning en Verdieping, (qua taakstelling lijkend op wat 
vroeger de commissie Vorming & Toerusting was) 
 
Verslag Koffiemorgen d.d.: 21 februari 2023 
Henk-Jan Habermehl, de ons welbekende gast, zorgde weer voor een 
goed gevulde zaal. Dick heet allen welkom en leest het gedicht voor 
'Mijn bundel trauma's is verdwenen' van Bert Deben.  
Henk-Jan Habermehl krijgt daarna het woord. Vorig jaar vertelde hij 
over ”Verdwenen woorden en de dingen erom heen”. Vandaag gaat hij 
verder met woorden die met een K beginnen.  Bijvoorbeeld het woord 
karpet dat op het zeil lag en regelmatig met de mattenklopper op de 
klopstok weer stofvrij gemaakt werd. De katapult, kauwgomballen uit 
de kauwgomballenautomaat. De kelder voor de wintervoorraad, met 
aardappelen, geweckte groenten en uien.  
Vroeger was er geen bedrijfskleding, afgedragen kleding was er goed 
voor. Er was wel een ketelpak, een soort overall, maar die moest je 

mailto:Verheulmail@gmail.com


Nr. 232                    Zondagsbrief  26 februari 2023 webversie 

8 

 

thuis zelf wassen. Nog meer jeugdsentiment zijn de kroontjespen, 
kruik, kleppers, knikkeren en kolenschop. 
De tijd vloog om. Dick bedankt Henk-Jan en we zien uit naar een 
vervolg van de verdwenen woorden die met de letter L beginnen. Het 
was weer een ochtend met veel herinneringen uit de oude doos. 
De volgende koffiemorgen is op 21 maart. Kees Bot zal het hebben 
over graveren van glas, waarbij we ook zelf iets mogen uitproberen. 
Bent u slecht ter been en heeft u geen vervoer, misschien heeft Annie 
van Dam (  0172-445 925) een mogelijkheid om u op te halen en 
weer thuis te brengen. Corrie Tempelaar 
 
Al 45 jaar een belevenis: Braderie Goede Bron, we gaan er een feest 
van maken! KOMT U OOK op 1 april?  
Het wordt weer een geweldige dag met heel veel tweedehands 
spullen, lekkere hapjes, gezelligheid en verbondenheid. 
We hopen dat u alvast spullen  gaat uitzoeken die we kunnen 
verkopen. De bestemmingen van de opbrengst zijn: 
Wijkgemeente Goede Bron, XeniaHuis Leiden (hospice en logeerhuis 
voor jonge mensen) en de Dierenambulance in Alphen. 
Of u nu komt als bezoeker of als medewerker: wij kijken naar u uit! 
Wilt u ook eens meewerken achter de schermen, geef u op via een 
mailtje naar: vrijwilligerbraderie@gmail.com. 
Bent u al vrijwilliger, dan krijgt u binnenkort een mail met informatie. 
Tot ziens! Jacqueline Christiaanse 
 
Bericht van het College van Kerkrentmeesters 
Kort na de Aktie Kerkbalans was de tussenstand ruim € 210.000,-
inmiddels zijn we een maand verder en staat de teller nu op ruim  
€ 220.000,-  Net als andere jaren doet 88% van de aangeschreven 
leden mee met een bijdrage. Daaruit spreekt uw betrokkenheid en ook  
daar zijn we erg dankbaar voor. Uiteraard is u bekend dat ons 
ledenaantal ook het afgelopen jaar o.a. door overlijden en vertrek 
weer is afgenomen, toch heeft u er met deze bijdrage voor gezorgd 

mailto:vrijwilligerbraderie@gmail.com
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dat we verder kunnen met onze pastoraatstaken in onze Goede Bron 
gemeente. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank. 
Opbrengst collectes november en december 2022. 
Diaconie:  € 1.482,50 en € 1.233,35  
ZWO: € 387,65 en € 875,75.  
CvK (inclusief doorzendcollectes) : € 1177,95 en € 2005,89.  
Alle gulle gevers hartelijk dank!!  
Met vriendelijke groeten namens het CvK, Paul Kapteyn 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers: In de kerkdienst van deze 
zondag zal afscheid genomen worden van ouderling Foekje van 
Gameren. We zijn heel dankbaar voor het vele werk dat zij tijdens haar 
ambtsperiode aan onze gemeente heeft bijgedragen en zijn verheugd 
te kunnen melden dat zij haar werkzaamheden binnen het pastorale 
team voortzet. Wilrieke Wildeman zal in deze kerkdienst bevestigd 
worden in het ambt van diaken. We zijn heel blij dat Wilrieke deze taak 
op zich wil nemen en we wensen haar daarbij alle goeds en Gods 
zegen.  
Doopdienst: Deze zondag zal Anna Christina de Groot, dochter van Jan 
en Sandra de Groot de heilige doop ontvangen. Heel mooi en bijzonder 
dat er na lange tijd weer een kind gedoopt zal worden in onze 
gemeente. We wensen de dopeling, de ouders, de grootouders en 
allen een gezegende dienst toe.  
Paaswake: Op verzoek is de aanvangstijd van de Paaswake (op 
zaterdag 8 april) vervroegd naar 19:30 uur.  Alle vieringen in de Stille 
Week voor Pasen beginnen nu om 19:30 uur.  
Vacatures ouderlingen: Door het aftreden van enkele ambtsdragers 
zijn er vacatures ontstaan. We zoeken m.n. ouderlingen om bij te 
dragen aan het pastoraat, mee te praten en mee te denken in de 
kerkenraad en regelmatig dienst te doen tijdens de zondagse 
vieringen. Als u deze taak wilt overwegen, wilt u dan contact opnemen 
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met scriba Anet van Genderen? Als u aan iemand uit de gemeente 
denkt, die volgens u geschikt is voor deze taak, wilt u dat dan ook aan 
scriba Anet doorgeven, dan nemen wij contact op. 
ds. David Schiethart:  is van woensdag  22 februari t/m donderdag  2 
maart in Atlanta (V.S) i.v.m. deelname aan een conferentie voor 
studentpastores. Op vrijdag 3 maart hoopt hij weer in Alphen a/d Rijn 
te zijn.  
Dirk Tack en Wim Debets 

 

 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG  

ma 27 feb Johanneskring Bron 19:45-22:00  

woe   1 mrt Sobere maaltijd met  
Ad Janmaat 

Bron 18:00   

vrij   3 mrt Koffie + naald + draad  Bron   9.30   

vrij   3 mrt Wereldgebedsdag Adventskerk 11:00   

woe   8 mrt Sobere maaltijd met 
Herma Kamphuis 

Bron 18:00   

ma 13 mrt Leerhuis Kerk & Israël Rem. Kerk 20:00   

di 21 mrt Lezing Alain Verheij 
‘Geld & Go€d’ 

Bron 20.00  

woe 22 mrt Sobere maaltijd met  
Erna Teule  

Bron 18:00   

ma. 27 mrt Johanneskring Bron 19:45-22:00   

woe 29 mrt Sobere maaltijd met  
Ramon v.d. Greind 

Bron 18:00   

ma 24 apr Johanneskring Bron 19:45-22:00  
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Afwijkende openingstijden Kerkelijk Bureau 
In verband met het opnemen van verlof- en vakantie-
uren is het kerkelijk bureau gesloten op de woensdagen 
in de maand februari en maart.  
Tijdens de voorjaarsvakantie van maandag 27 februari t/m donderdag 
2 maart is het kerkelijk bureau de gehele week gesloten. 
Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau 

 

COLLECTES KERKDIENSTEN  

Collectes worden weer tijdens de dienst gehouden via het doorgeven 
van de collectezakken. De mandjes staan ook nog 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: U kunt ook collectegeld via de Kerk-app geven. 
QR-code: Als u deze 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. 
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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 
 
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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