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Zondag  

12 maart 
2023 

 

 
      De Bron 
     9.30 uur 

   H.A. 

 

Driehoorne 
19.00 uur 

H.A.  
 

Voorganger Ds. Piet Wilschut  
 

Ds. Paul van Dijk  

Lector Adriaan Ladage  - 

Ambts-
dragers 

Dirk Tack 
Anet van Genderen 
Eliane Vermeer 
Kees Harteveld  

Gerda Siereveld 
Lies van der Linden  

Muziek Cantorij Goede Bron 
o.l.v. Riet de Vlieger 
Organist: Sybren Brons 

Peter Siereveld  

Collectes 1e Binnenlands diaconaat 
2e Pastoraat Driehoorne  
 

 
De dienst in De Bron is te volgen via onderstaande link: 

Studio De Bron  
 

Viering volgende week zondag 19 maart 2023 
Om 9.30 uur in De Bron, ontmoetingsdienst,  

voorganger: ds. David Schiethart 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
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BIJ DE KERKDIENSTEN 
De Bron 9.30 uur: zondag Oculi (ogenzondag) 

De naam van de zondag is ontleend aan psalm 25, waar gezongen 
wordt dat we naar boven mogen zien: God is goed.  
Het thema voor deze 40-dagentijd is: Uit liefde voor jou. We lezen over 
ontmoetingen van Jezus met mensen. Deze zondag lezen we in 
Johannes 4 over de Samaritaanse vrouw die Jezus bij de bron ontmoet. 
De wereld van mensen komt in aanraking met de wereld van God. Er is 
duisternis en licht. Aan de vrouw is te merken dat liefde in haar leven 
is zoekgeraakt. Het is geen woord om te gemakkelijk uit te spreken. 
Liefde moet ergens wonen, je moet erin kunnen wonen. Want anders 
is het geen liefde. Kortom: veel te overdenken. Veel ook te zien in de 
prachtige liturgische bloemschikking. En naar voren te gaan om een 
kaarsje aan te steken. Wij mogen de Heer en elkaar ontmoeten in de 
viering van het Heilig Avondmaal. 
Ds. Piet Wilschut 

Driehoorne 19.00 uur  
Op zondagavond 12 maart is er weer een dienst in Driehoorne. Na een 
lange tijd door mijn burn out, zal dit de eerste dienst zijn waarin ik 
weer zal voorgaan. Ik zie er naar uit om voor te gaan.  
Het is de derde zondag van de Veertigdagentijd. Dan staat het verhaal 
centraal uit Johannes 4, de vrouw bij de bron. De eerste lezing is 
Exodus 17:1-7. In beide lezingen gaat het over water. Ook vieren we in 
deze dienst de Maaltijd van de Heer. 
Paul van Dijk 
Wij zijn zeer verheugd dat er zondagavond samen met ds. Paul van 
Dijk een avondmaalsviering kan zijn in de kerkzaal van Driehoorne. 
Hartelijk welkom Paul. Na de dienst drinken we met elkaar koffie of 
thee. Bij de ingang van de Uranusstraat staat iemand ter verwelkoming 
om de deur open te doen. Tini zit bij de Sterrenlaan. 
U bent van harte welkom in ons midden. 
Berry Wijnans, namens de pastorale werkgroep Driehoorne 
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Symbolische bloemschikking   
“UIT LIEFDE VOOR JOU” is het thema van deze Veertigdagentijd.  
In het Johannesevangelie is er een vrouw bij de bron gekomen. 
Zij mag als eerste horen wie Jezus is. Ze is een Samaritaanse. Het 
wonderlijke is dat Jezus haar hart en haar omstandigheden kent. 
Jezus woorden gaan over wat hen beiden verbindt. Een louterende 
ontmoeting van het ontdekken van het geloof bij deze vrouw. 
Er is een “krans” van de kronkeltakken gemaakt. De krans ligt op een 
ronde spiegel; een pin zorgt ervoor dat de krans een beetje 
omhoog komt aan de achterkant en daardoor goed zichtbaar wordt. 
Grastakjes van de waterkant staan er tussen. Ook een schaal erbij met 

water en een drijvende waterplant er in. 
Zo laat de spiegel een natuurlijk 
vijverbeeld zien en terugkaatsen, terug 
stralen!  Een bron van 
inspiratie:  verbinding voor jou en mij, 
voor ons allen! 
Lia Hulshof 
 

Foto: Bloemschikking van zondag 5 maart 
 
Ontmoetingsdienst zondag 19 maart  
Zondag 19 maart a.s. is er weer een ontmoetingsdienst. Dit keer om 
9.30 uur in de Bron. Deze dienst is voorbereid door de 
voorbereidingsgroep en door ds. David Schiethart. Het combo zal voor 
de muzikale begeleiding zorgen. Een ontmoetingsdienst is net even 
anders dan een gewone dienst, met wat meer ruimte voor interactie. 
N.a.v. het bijbelgedeelte over de blindgeborene die door Jezus 
genezen wordt, zullen we nadenken over ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. 
Weet je welkom. 
De voorbereidingsgroep 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 

Bloemen: De bloemen van zondag 5 maart werden met een hartelijke 
groet en felicitaties bezorgd bij:  
Hr. en mevr.  Verduijn, W.Druckerstraat, 40 jaar getrouwd 
Hr. en mevr.  Hemerik , Klepperman, 45 jaar getrouwd 
Mevr. Verlaan-Walraven, Klaverhof, jarig.  
Mevr. A. de Graaf, Cauberg kreeg bloemen ter 
bemoediging met een wens voor beterschap.  

PASTORAAT 

Viering ‘op weg naar Pasen’ voor 75+ 
We zijn blij dat we dit jaar weer een paaslunch kunnen houden voor 
senioren. Deze viering vindt plaats in de Stille Week en heeft dus een 
ingetogen karakter. 
Bent u ouder dan 75 jaar, dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging in 
week 12. We hebben de benedenzaal kunnen reserveren en komen bij 
elkaar op: Dinsdag 4 april in de Bron, inloop tussen 10.30 en 11.00 
uur. We eindigen omstreeks 13. 30 uur. 
Weet u van harte welkom! 
Werkgroep pastoraat, Foekje van Gameren 
 
Gift diaconie 
Ontvangen voor de diaconie een bedrag van € 10,- via Ans de Hertog. 
Hartelijk dank voor de gift. Ina Hogenes. 
 

ACTIVITEITEN 

Leerhuis Kerk en Israël op 13 maart in de Remonstrantse Kerk 
De Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland van 
de PKN-kerken nodigt U van harte uit voor de 
bijeenkomst op 13 maart a.s. waar dr. Marco Visser over 
het onderwerp  ‘De lijdende knecht des Heren’ uit Jesaja 
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52-53. zal spreken. Deze tekst heeft in de Christelijke leer altijd een 
grote rol gespeeld, waarbij belangrijke begrippen zoals plaatsver-
vanging en verzoening centraal staan. Het thema is en blijft actueel, 
vooral ook omdat het Veertigdagentijd (lijdenstijd) is.  
Plaats:  Remonstrantse Kerk (voormalige synagoge) Samuel Aarde-
werkstraat te Alphen aan den Rijn. 
Aanvang 20:00 uur.  
Bijdrage in de kosten € 10,-   (inclusief koffie/thee)  
Namens de werkgroep,  Eli Hoogendoorn 
 
Vrijdag 17 maart: koffie met naald en draad 
9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde) 
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.  
Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig eens 
langs om te kijken of het iets voor je is. Deelname is gratis, alleen een 
bijdrage voor koffie/thee. 
(31 maart is er geen koffie-met-naald-en-draad i.v.m. de braderie) 
 

17 maart 2023: Samen Eten! 
Op vrijdag 17 maart is er de volgende gezamenlijke 
maaltijd in de Bron! Vanaf 17.30 bent u weer welkom 
en 18:00 uur gaan we aan tafel. 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 iets drinken aan de bar! 
Misschien is er iemand in uw omgeving die u kunt uitnodigen om mee 
te komen? Aanmelden kan tot en met zondag 12 maart via 
sameneten@goedebron.nl. In de kerk ligt er op zondag 12 maart een 
lijst waarop u uw naam kunt zetten, of u belt even naar 06-21806330. 
We hopen u weer te ontmoeten op 17 maart! 
Hans Krusel, Martin Wijnans en vele andere enthousiaste helpers. 
  

mailto:sameneten@goedebron.nl
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Zondag 19 maart: Inzameling voor de voedselbank  
Zondag 19 maart is er een inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Alphen aan den Rijn e.o. in de Bron. Deze keer in samenwerking met 
Kerk in Actie. Door de huidige crisis moeten steeds meer mensen 
noodgedwongen aankloppen bij de Voedselbank. Dat is geen 
makkelijke stap om te nemen!  
We hebben dozen gekregen van Kerk in Actie om de volgende 
producten te verzamelen:  Zonnebloemolie of olijfolie; 
Groenteconserven; Soep in blik of zak; Vis in blik;  
Zilvervliesrijst, volkorenpasta, couscous, havermout:  
Lang houdbare halfvolle melk; Koffie of thee 
Omdat we graag willen meehelpen bevelen wij deze actie van harte bij 
u aan! Helpt u mee?  
Diaconie Goede Bron 
 
Koffiemorgen Goede Herderkerk op 21 maart  
U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur. De heer Kees 
Bot geeft een lezing over glas graveren en een workshop. 
Een klein aantal bezoekers kan deelnemen aan deze 
workshop.   
Contactpersonen zijn Dick en Corrie Tempelaar, tel. 0642252985  
(e-mail dick.tempelaar@hccnet.nl) en voor vervoer is dat Annie van 
Dam tel. 445925. 
 
Lezing Alain Verheij: Hoe we de wereld echt kunnen verrijken? 
De avond wordt gehouden op 21 maart in De Bron en begint om 20.00 
uur. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.  
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 op dinsdag 21 maart een lezing in De Bron over zijn 
recent verschenen boek Geld en Go€d. De thematiek daarin is uiterst 
actueel. In een tijd waarin sprake is van veel veranderingen en ernstige 

mailto:dick.tempelaar@hccnet.nl
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bedreigingen (vrede, klimaat) voelen mensen zich onzeker en weten 
niet wat ze moeten doen en laten om de wereld leefbaar te houden. 
Wij zijn gewend aan een hoog welvaartsniveau en zijn gehecht aan ons 
geld en goed. Is ons leefgedrag een handicap om gezamenlijk vooruit 
te komen? Aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament geeft Alain Verheij verrassende inzichten hoe destijds over 
geld, rijkdom, armoede en schulden werd gedacht. Maar ook dat we 
daaruit nu kunnen leren hoe met elkaar en de aarde om te gaan.  
Werkgroep Bezinning en Verdieping, (qua taakstelling lijkend op wat 
vroeger de commissie Vorming & Toerusting was) 
 

Paasbrodenactie 
 
Tot en met maandag 27 maart kunt u bij de Stichting 
Roemenië Hunedoara paasbroden 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 paasbrood met/zonder spijs € 13,00; 
- klein paasbrood met/zonder spijs € 7,50. 
De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen. 
De paasbroden worden vanaf maandag 3 april bij u thuis bezorgd. Wij 
bezorgen echter niet buiten Alphen aan den Rijn. 
Bestellen 
De paasbroden kunnen op drie manieren worden besteld: 
- In de de Bron op de zondagen 12 en 19 maart na de morgendienst. 
- Telefonisch t/m donderdag 23 maart bij Didy Luining, tel. (0172) 49 
43 85, of Albert Pastink, tel. (0172) 43 39 76. 
- Via internet t/m maandag 27 maart: vul het bestelformulier in op de 
beveiligde website van de Stichting Roemenië Hunedoara, 
 st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net. Deze manier heeft onze 
sterke voorkeur. 

https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net/
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Betalen 
U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf contant 
(graag gepast) bij aflevering. Betaling via incasso heeft de voorkeur. De 
incasso zal in de tweede helft van april worden geïnd. 
Giften 
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 (ANBI). 
Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara 
 
Palmpasenstokken maken Palmzondag 2 april 2023 
Met kinderen van de basisschoolleeftijd willen we op zondagochtend 2 
april (Palmpasen) Palmpasenstokken maken en in de kerkdienst 
rondgaan. I.v.m. inkoop en organisatie willen we vóór 25 
maart weten of uw (klein)kind daaraan mee wil doen. U kunt 
hiervoor met mij contact opnemen. 
Het maken van Palmpasenstokken is een eeuwenoude traditie die via 
de Rooms-Katholieke kerk ook in Protestants-christelijke kringen zijn 
plek heeft ingenomen. Dat is ook begrijpelijk als je kijkt naar de mooie 
symboliek die uitdrukking geeft aan het lijden, de dood en de 
opstanding van Jezus: 

• Kruisje - staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf 
(Goede Vrijdag, avond).  

• Palmtakken - staan symbool voor de intocht in Jeruzalem 
(Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door 
buxustakken. Deze buxustakken worden naderhand verbrand 
en met Aswoensdag van het jaar daar op gebruikt om het 
askruisje op mensen hun voorhoofd te doen. 

• Het broodhaantje - het haantje van brood staat symbool voor 
het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste 
avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de 
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haan die één keer kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd 
dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend). 

• Eitjes - staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 
• 30 rozijnen - staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor 

Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van 
rozijnen ook andere snoepjes gebruikt. 

• 12 pinda’s - verwijzen naar de twaalf apostelen. 
• Kransje - soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool 

voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als 'koning' van zijn 
wereld, het Rijk Gods. 

Paul van der Loo 
paulvanderloo@goedebron.nl 
 
Bijzondere versie Mattheus Passion: 1 april Adventskerk   
De Mattheus Passion van De Muziekfabriek keert na vier jaar terug in 
Alphen aan den Rijn. Deze versie is uniek: het verhaal wordt in het 
Nederlands verteld door verhaler Arjen Siebel. Sopraan Nataliia 
Cioban, afkomstig uit Oekraïne, en alt Martine Straesser, woonachtig 
in Alphen a/d Rijn, soleren in beroemde aria's zoals 'Aus Liebe' en 
'Erbarme Dich'.  
De Mattheus wordt, naast de artistieke leiding en solisten, uitgevoerd 
door bijna 100 amateurzangers en -muzikanten uit de wijde regio van 
Alphen aan den Rijn. Onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers en 
koorrepetitor Leo Rijkaart wordt de Mattheus Passion ingestudeerd. 
De repetities zijn op zondagmiddag 26 maart, vrijdagavond 31 maart 
en zaterdag 1 april overdag; er zijn nog enkele plekken vrij voor 
zangers, violisten en altviolisten. 
Kaartverkoop en deelnemers 
De Mattheus wordt uitgevoerd op zaterdag 1 april, om 20.00 uur, in de 
Adventskerk, Julianastraat 69 in Alphen a/d Rijn. De kaartverkoop is 
inmiddels gestart via www.ticketkantoor.nl/shop/Mattheus1april . 
Meer informatie over meezingen of spelen is te verkrijgen via: 
stichtingdemuziekfabriek@gmail.com. 

mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
http://www.ticketkantoor.nl/shop/Mattheus1april
mailto:stichtingdemuziekfabriek@gmail.com
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Running dinner 6 mei 
Het kan weer!! De activiteitencommissie Goede Bron organiseert 
samen met Juul, Letty en Anja Noomen op zaterdag 6 mei a.s. deze 
activiteit. 
Nog even een uitleg: bij Running Dinner bereiden de deelnemers een 
voor-, hoofd- of nagerecht. Dit gerecht wordt samen met 4 disgenoten 
bij u thuis gegeten. Daarnaast gaat u zelf ook 2 gerechten bij mede-
Goede Bronners eten. De disgenoten wisselen bij ieder gerecht. 
We starten in de Bron met een gezamenlijk drankje. Daar ontvangt 
iedereen twee enveloppen met de adressen waar u –naast uw eigen 
adres- wordt verwacht. We houden het spannend; na het nuttigen van 
het voorgerecht wordt pas de enveloppe geopend, waarin staat op 
welk adres u het hoofdgerecht krijgt voorgezet. Na het hoofdgerecht 
volgt dezelfde procedure voor het nagerecht. 
Het lijkt ingewikkeld, maar de ervaring leert ons dat het prima werkt. 
Iedere deelnemer krijgt +/- één week van tevoren te horen of er bij u 
thuis een voor-, hoofd- of nagerecht gegeten wordt, hoeveel personen 
er bij u komen eten en of er dieetbeperkingen zijn. 
Bij het koken voor elkaar, gaat het om het ontmoeten van elkaar in 
een andere setting dan dat je elkaar in de kerk ontmoet. Het eten 
hoeft niet een culinair hoogstandje te zijn….. het ontmoeten is het 
belangrijkste. Aan het eind van de avond verzamelen we weer met z'n 
allen in de Bron om even na te praten en desgewenst nog een drankje 
te nuttigen. 
Denkt u, dat lijkt me wel wat (en als u een vorige keer hebt 
meegedaan dan weet u al dat het leuk is), dan kunt u zich aanmelden 
door middel van het inleveren van de antwoordstrook (zie blz 15) in 
de pan na de kerkdienst. Aanmelding kan ook via een e-mail naar Anja 
Noomen, anjanoomen@casema.nl onder vermelding van de 
gevraagde gegevens. Aanmelden kan tot en met 2 april.  
Namens de activiteitencommissie, 
Rita Verheul 
 

mailto:anjanoomen@casema.nl
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Gebouwenkeuze:  N.a.v. het besluit dat door de Algemene Kerkenraad 
op 22 februari jl. is genomen is afgelopen zondag, 5 maart 2023, de 
volgende tekst door ons voorgelezen:  
Op 11 januari 2023 heeft de Algemene Kerkenraad het voorlopige 
besluit genomen tot het verkennen van de verkoopmogelijkheden 
voor het gebouw De Goede Herderkerk. Vervolgens is aan alle leden 
van wijkgemeente Goede Bron schriftelijk informatie toegestuurd met 
een uitleg en onderbouwing van dit besluit. Op 7 en 9 februari 2023 
zijn er een tweetal gemeentebijeenkomsten georganiseerd om de 
leden van wijkgemeente Goede Bron te kennen en te horen. De 
samenvatting van deze bijeenkomsten hebt u kunnen lezen in de 
Zondagsbrief van 19 februari jl. 
De kerkenraad van wijkgemeente Goede Bron heeft in de vergadering 
op 15 februari (intensief) over de punten gesproken die tijdens de 
twee gemeentebijeenkomsten werden ingebracht. Daarna heeft de 
kerkenraad unaniem besloten om aan de Algemene Kerkenraad te 
adviseren om het definitieve besluit te nemen om over te gaan tot het 
verkennen van de verkoopmogelijkheden van de Goede Herderkerk. 
In de vergadering van 22 februari 2023 heeft de Algemene Kerkenraad 
gesproken over het dit advies van de kerkenraad van wijkgemeente 
Goede Bron en de adviezen van de andere twee wijkgemeenten. 
Vervolgens heeft de Algemene Kerkenraad het definitieve besluit 
genomen om over te gaan tot het verkennen van de 
verkoopmogelijkheden voor het gebouw De Goede Herderkerk. 
Als kerkenraad hebben we dit besluit genomen met het oog op een 
goede pastorale én financiële toekomst van onze gemeente. Het stelt 
ons in staat om een nieuwe predikant te beroepen en daar wordt 
volop aan gewerkt. 
Wij hopen van harte dat dit nieuwe besluit duidelijkheid geeft en dat 
we, ondanks het verdriet en de pijn, die dit besluit geeft, met elkaar 
verbonden blijven om zo als wijkgemeente Goede Bron samen verder 



Nr. 234                    Zondagsbrief  12 maart 2023  

12 

 

te bouwen aan de toekomst, in het vertrouwen op Gods nabijheid en 
zegen. 
Dirk Tack en Wim Debets 
 

AGENDA 
 
 
 

 
 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG  

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

vrij 17 mrt Koffie + naald en 
draad 

Bron 09.30   

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   

di 28 mrt Voltooid leven Lichtkring 20.00   

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

Bron 18:00   

za   1 april Braderie Goede Bron Bron ?  

di   4 april Gesprekskring 
Rondom het Woord 

GHK 15:00-17:00  

vrij 14 april Koffie + naald en 
draad 

 09.30   

ma 24 april Johanneskring Bron 19:45-22:00  

di   2 mei Gesprekskring 
Rondom het Woord 

? 15:00-17:00  

za  6 mei Running Dinner     
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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 maart.  
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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Inschrijfformulier Running Dinner 2023 

zie info op blz 10  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja ik geef me op voor Running Dinner 
 
Naam/namen 
.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 
 
Adres 
.................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................. 
 
Telefoon............................................................ 
 
e-mail adres............................................................... 
 
Dieet/of beslist geen  
.................................................................................................................. 
 
 ................................................................................................................. 
 
Ik maak bij voorkeur een voorgerecht  /  hoofdgerecht   / nagerecht  / 
geen voorkeur    (omcirkelen wat de voorkeur is) 
 
Inleveren kan tot en met 2 april bij de kerkdiensten (in het pannetje), 
of deze informatie mailen naar naar Anja Noomen, 
anjanoomen@casema.nl onder vermelding van de gevraagde 
gegevens. 
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