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Zondag  

19 maart 
2023 

 
De Bron 9.30 uur 

ontmoetingsdienst    

Voorganger ds. David Schiethart 

Lector Iemand uit de voorbereidingsgroep 

Ambts-
dragers 

Glenn Crisson, Marlou Gebel, 
Bert Voorbij  

Muziek De Troubadours  

Collectes  1e collecte: Missionair werk 
2e collecte: Administratiekosten  

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

Studio De Bron  
 

Viering volgende week zondag 26 maart 2023 
Om 9.30 uur in De Bron ds. Cor Ofman   

 

BIJ DE KERKDIENST 

Ontmoetingsdienst zondag 19 maart  
Deze dienst is voorbereid door de voorbereidingsgroep en ds. David 
Schiethart. De Troubadours zullen voor de muzikale begeleiding 
zorgen. Een ontmoetingsdienst is net even anders dan een gewone 
dienst, met wat meer ruimte voor interactie.  

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured


Nr. 235                    Zondagsbrief  19 maart 2023  

2 

 

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 
 
Symbolische bloemschikking   
“UIT LIEFDE VOOR JOU” is weer het thema van deze zondag.  
In het Johannesevangelie merkt Jezus iemand op die vanaf zijn 
geboorte blind is. Zijn leerlingen hebben daarover veel vragen en Jezus 
antwoordt dan :“Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de 
wereld.” Daarom gaat Jezus aan het werk. Met speeksel maakt Hij wat 
modder en wrijft dat op de ogen van de blinde man. “Ga u nu wassen 
en u zult dan een bijzonder wonder ervaren! U zult kunnen zien.” 
Niet iedereen gelooft het, maar de man noemt Jezus een profeet. Hij 

gelooft in het wonder, en……hij kan zien. 
De bloemschikking laat dat op een 
bijzondere wijze zien. Wij mogen dat 
meebeleven en ervaren. 
Niet alles is duidelijk, niet alle antwoorden 
geven een oplossing. Maar ons geloof 
moet met een “open oog” kunnen zien en 
samen kijken we onze toekomst in. En met 
elkaar zoeken we vooral inspiratie. Kijk om 
je heen! 
 

Foto: Bloemschikking zondag 12 maart 
 
ZWO-collecte op 26 maart 2023 
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 
onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 
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opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken.  

Samen met een lokale 
partnerorganisatie gaat Kerk in Actie 
300 jongeren naar werk begeleiden. 
Zij zullen een leer-werktraject volgen, 
bijvoorbeeld als elektricien of 
computerspecialist, en krijgen daarnaast 

training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf 
kunnen starten. Met uw bijdrage in de collecte van zondag 26 maart 
steunt u het werk van Kerk en Actie en geeft u jongeren in Bangladesh 
de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen.  
Hartelijke dank! Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen) 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
Bloemen 
De bloemen van deze zondag zijn met onze hartelijke gelukwensen 
gebracht naar: Hr. en mevr. Nuhoff-Groenendijk, 
Zeewinde, 55 jaar getrouwd; Hr. en mevr. Dofferhof-
Korver, Groenooord, 50 jaar getrouwd;  
Mevr. Baak- de Boer, Aalhorst, jarig:  
Hr. Pladdet, Uranusstraat, jarig;  
Hr. en mevr. Verkade, Thorbeckestraat, voor de 
verjaardag van Pieter en uit dankbaarheid voor het vele 
werk dat zij beiden voor de kerk doen.  
 
Felicitaties: Een hartelijke felicitatie voor Pieter Verkade die onlangs 
zijn 80e verjaardag vierde. Pieter werd daarbij extra in het zonnetje 
gezet door onze lokale overheid  en ontving uit handen van 
burgemeester Liesbeth Spies de Erepenning van de gemeente Alphen 
aan den Rijn. De onderscheiding werd toegekend vanwege de vele 
vrijwilligerstaken die Pieter in de loop der jaren binnen de Alphense 
gemeenschap heeft vervuld w.o. bestuurslid jeugdsociëteit Het 
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Bunkertje, kerkvoogd Hervormde Gemeente Oudshoorn-Ridderveld, 
bestuurslid tennisvereniging Nieuwe Sloot, lid comité Open 
Monumentendag. Op deze plek vermelden we dan ook Pieters 
jarenlange-tot-op-de-huidige-dag inzet als koster/gastheer van De 
Goede Herderkerk. Een welverdiende onderscheiding! Van harte 
gefeliciteerd!  
 
Bericht van overlijden: We ontvingen bericht van overlijden 
betreffende de volgende gemeenteleden: 
-Dhr. Nicolaas (Nick) Bossemeijer overleed op 9 maart jl. in de leeftijd 
van 87 jaar. Hij  woonde, samen  met levenspartner Frank,  vele jaren 
in Groenoord. De laatste tijd verbleef  Nick  in verpleeghuis 
Oudshoorn. De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 17 maart 
om 12:00 uur op de Oosterbegraafplaats en wordt geleid door ds. Piet 
Baane.    
-Mw. Cornelia (Corrie) van ’t Wout-Geerlof, overleed op 13 maart jl. in 
de leeftijd van 95 jaar. Mw. van ’t Wout woonde in de Uranussstraat. 
De afscheidsdienst vindt deze week plaats in besloten kring en zal 
worden geleid door mw. Annie Vermeij.  
- Mw. Minke Twerda overleed op 13 maart jl. in de leeftijd van 91 jaar.  
Zij woonde lange tijd in de Eksterstraat en verbleef de laatste tijd in 
een zorgcentrum in Leiderdorp. De afscheidsdienst vindt plaats op 
maandag 20 maart  a.s. om 11 uur in De Goede Herderkerk en zal 
worden geleid door mw. Sippy Klercq. Na de dienst is er gelegenheid 
tot condoleren en daarna zal de crematie plaatvinden in kleine kring.  
We wensen alle betrokkenen een goed afscheid van hun dierbaren toe 
in de nabijheid van de Eeuwige.  

Pastoraat 
Ontvangen via Anneke van Egdom een bedrag van € 25 voor het 
verjaardagsfonds. Alle gevers hartelijk dank. 
Ina Hogenes 
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Terugblik kerkdienst Driehoorne 
Afgelopen zondag 12 maart ging ik weer voor in een kerkdienst, in 
Driehoorne. Het was de eerste keer sinds vorig jaar 15 mei. Ik vond het 
fijn en vertrouwd om dit weer te doen. Het voelde goed om weer zo 
samen te zijn en met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. En fijn 
dat er weer koffie was (bedankt Tini!) na de dienst.  

Voorafgaand aan de dienst was het erg schrikken toen Mw. van ’t 
Wout-Geerlof (die ook naar de dienst kwam) ernstig ten val kwam. 
Direct werd 112 gebeld. Veel later, na de dienst en koffiedrinken werd 
duidelijk dat Mw. van ’t Wout in het ziekenhuis was overleden. 
Tragisch dat dit gebeurde. Ik wil ook mensen die haar goed hebben 
gekend veel sterkte toewensen bij dit zeer plotselinge verlies. 
Paul van Dijk 
 

BEROEPINGSWERK 
 
Vacature Predikant voor Goede Bron 
Vanaf donderdag 16 maart wordt de vacature voor een predikant voor 
onze gemeente verspreid via onze website, de PKN website en de 
sociale PKN media. De vacaturetekst die door de beroepingscommissie 
is opgesteld n.a.v. de profielschets is als volgt geformuleerd: 
‘Energieke’ predikant gezocht 
De oecumenisch georiënteerde protestantse wijkgemeente Goede Bron 
in Alphen aan den Rijn is op zoek naar een predikant (m/v) voor 0,8 fte.  
Onze visie in geloven en kerk-zijn vatten wij samen in de bronwoorden 
verbinden, spelen, spellen en pionieren. Wij zoeken een predikant die 
ons vanuit deze bron kan leiden, inspireren en enthousiasmeren als 
leraar, pastor en als teamspeler. Dat doet hij/zij samen met 
gemeenteleden en aan de wijkgemeente verbonden professionals 
(jongerenwerker, wijkpredikant, pastoraal medewerkster). 
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We verheugen ons op een predikant die initiatief neemt en nieuwe 
wegen zoekt, kan delegeren en talenten van gemeenteleden waardeert 
en benut.  
Uitgebreide informatie over onze wijkgemeente en een profielschets 
zijn te vinden op onze website.  
Uw vragen kunt u richten aan:  
Monique Bergsma (06 46634779) of  
Maas van Egdom (06 28776912)  
 
U als gemeente willen wij vragen als u suggesties hebt van mogelijke 
predikanten die voldoen aan het profiel dit met ons delen. We 
ontvangen graag de naam van de predikant, mailadres en motivatie 
waarom we deze predikant zouden moeten benaderen. Wij zullen dan 
per mail polsen bij de betrokken predikant of hij of zij interesse heeft.  
Wij ontvangen graag uw reactie voor 1 april 2023 via het mailadres 
beroepingscommissie@gmail.nl  
De beroepingscommissie Goede Bron 
 

ACTIVITEITEN 

Zondag 19 maart: Inzameling voor de voedselbank  
De inzamelingsactie voor de Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o. in 
de Bron is 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 

mailto:beroepingscommissie@gmail.nl
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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. 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. 

mailto:dick.tempelaar@hccnet.nl
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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 zondag 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. 
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 

 
Church Battle Matbal! 
Jong Alphen is op zoek naar nieuwe 
kampioenen! Ben je tussen de 12 en de 20? Een 
echte teamplayer? Altijd al andere kerken 
willen verslaan? Doe mee met de ChurchBattle! 
Dit keer spelen we MATBAL!  
Wanneer? Vrijdagavond 24 maart 2023 

Hoe laat? 19:00-21:30 
Waar? Rijnstreekhal, Alphen 

https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net/
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Leuk als je mee doet! We maken op de avond zelf teams. Je kunt je dus 
ook alleen opgeven. Wil je met elkaar? Geef je dan met elkaar op en 
geef je teamnaam vast door!  
Per persoon vragen we een bijdrage van € 4,00. Op de avond zelf kun 
je dit middels een tikkie betalen. 
Opgeven: https://jongalphen.nl/sport/ 

 

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 via 
paulvanderloo@goedebron.nl 
Paul van de Loo 
 
BRADERIE DE BRON 1 april 2023 
Openingstijden: 09.30 tot 15.30 uur 
Locatie: Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2 
2402 EP Alphen aan den Rijn 
Al 45 jaar een belevenis: Braderie De Bron- hèt evenement in Alphen 
aan den Rijn. Meer dan tien zalen vol tweedehands spullen, lekkere 
hapjes, gezelligheid en een grote kans op het winnen van leuke prijzen 
bij het rad van avontuur. 
We staan bekend om de gastvrije sfeer, de overzichtelijke kramen en 
de enorme keuze. Alles is tweedehands en van goede kwaliteit. 
De opbrengst gaat naar de volgende goede doelen: 

- Wijkgemeente Goede Bron  
- XeniaHuis Leiden (hospice, logeerhuis voor jonge mensen) 
- Dierenambulance Alphen aan den Rijn  

https://jongalphen.nl/sport/
mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
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- Stichting Nieuwe Alphenaren 
Heeft u nu ook zin gekregen om mee te werken? Geef u dan op via een 
mail naar vrijwilligerbraderie@gmail.com 
Wij nemen dan contact met u op. 
 
Activiteiten Goede Week 2023 
In de Goede Week van 2 tot en met 9 april  zijn er door verschillende 
groepen allerlei inspirerende activiteiten voorbereid. Elkaar 
ontmoeten en het samen beleven is het thema, die wijkgemeente 
Goede Bron, deels samen met de parochiekern de Heilige Geest, op 
een inspirerende manier invullen.  
Zondag 2 april 
Goede Herderkerk , 10.00 uur: Viering van Palmpasen. Bijzonder aan 
deze viering zal zijn dat er een verlicht kruis aanwezig is dat onderdeel 
is van de viering. 
In de avond wordt er een Paaschallenge gespeeld door verschillende 
jeugdgroepen uit Alphen aan den Rijn en omgeving. 
Om 19.00 uur is er een passieviering in de Goede Herderkerk, waarbij 
delen van de Johannes Passion van J.S. Bach worden uitgevoerd.  
Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april  
De Bron, 19.30 uur: de gebedsmomenten die al jaren door de 
oecumenische voorbereidingsgroep worden vorm gegeven. Intense 
maar korte bijeenkomsten om de Goede Week mee in te gaan.  
Woensdag 5 april 
De Bron, 20.30 uur: Paaspassie: Het koor Voices of Bliss zingt weer het 
Paasverhaal. Nieuwe liederen die in elkaar grijpen en ons meenemen 
naar Pasen.  
Donderdag 6 april 
De Bron: Paas- Escaperoom plaats voor kinderen van de basisschool. 
Basisscholen kunnen zich opgeven om overdag, tijdens de schooltijden 
zo op leuke wijze kennis te nemen van het Paasverhaal. Ook na 
schooltijd is er ruimte om hieraan mee te doen.  

mailto:vrijwilligerbraderie@gmail.com
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Goede Herderkerk, 19.30 uur Witte Donderdag viering met Heilig 
Avondmaal 
Vrijdag 7 april 
De Bron, 15.00 uur: Een Viering van de parochie rondom de 
Kruiswegstaties. 
De Bron, 19.30 uur: Oecumenische Goede Vrijdagviering  
De Bron: Vanaf 21.00 uur: De Goede Vrijdagwake. Deze bestaat uit 
drie meditatieve momenten van 10 minuten afgewisseld met actieve 
vormen van bezinning. Zoals al jaren is er de mogelijkheid om kaarsen 
te maken, te schilderen en een gespreksmoment. Er is ook dit jaar 
weer het  labyrint dat gelopen kan worden, waarin de bezinning weer 
op een andere manier beleefd kan worden. De Goede Vrijdagwake 
wordt rond middernacht afgesloten met een meditatief moment Een 
bijzondere ontmoeting op weg naar Pasen.  
Zaterdag 8 april 
Goede Herderkerk, 19.30 uur: Paaswake  
Zondag 9 april 
Goede Herderkerk, 10.00 uur: Viering van het Paasfeest: 
Driehoorne, 10.00 uur: Viering van het Paasfeest. 
Op de diverse momenten in de Goede Week zal het verlichte kruis een 
rol spelen en live aanwezig zijn.  
Op de website komt ook een overzicht van de activiteiten te staan. 
 
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. 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 16) 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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Nieuw! Kerken rond Rijn & Gouwe online te lezen 
Bent u al abonnee van Kerken rond Rijn & Gouwe? Dan weet u dat ook 
onze gemeente hierin berichten plaatst. Nieuw is dat het blad nu ook 
online beschikbaar komt. Iedere twee weken krijgen digitale abonnees 
een link naar de nieuwste uitgave in hun mailbox. Een jaarabonnement 
kost 25,00 euro en kan door iedereen worden afgesloten. De redactie 
hoopt dat het blad op deze manier nog bekender wordt en jongere 
lezers aanspreekt. 
Hoe werkt het? 
Wie een digitaal abonnement afsluit op www.kerkenrijnengouwe.nl 
krijgt een account en een wachtwoord, en kan via een aparte ingang 
door alle uitgaven bladeren vanaf nu tot en met 2019. Wanneer een 
nieuwe uitgave gereed is, krijg je als abonnee een mail met een link 
naar de nieuwste uitgave. Uitgaven zijn echter niet te downloaden. Zo 
beschermen we op twee manieren de privacy. 
Voor wie? 
Bent u al papieren abonnee en wilt u voortaan het kerkblad digitaal 
lezen? Dan hebt u alsnog een digitaal abonnement nodig. Switchen van 
papier naar online gaat helaas niet. De abonnementenadministratie 
voor de digitale uitgave wordt namelijk beheerd door de uitgever, 
terwijl de administratie van de papieren abonnees bij de aangesloten 
kerken ligt. Deze adressen mogen om redenen van privacy niet 
uitgewisseld worden. Uw papieren abonnement loopt dus door tot het 
eind van de betalingsperiode. U kunt wel aan het eind van die periode 
alsnog uw papieren abonnement stopzetten. 
Op de hoogte blijven van lokaal en regionaal kerkelijk nieuws? 
Ga naar www.kerkenrijnengouwe.nl en sluit een digitaal abonnement 
af. Zo bent u altijd op de hoogte van het laatste kerkelijke nieuws in de 
regio, en van het nieuws en de gemeenteberichten uit andere kerken. 
En zo houden we Kerken rond Rijn & Gouwe samen in stand.  
Het platform wil en kan zich verder ontwikkelen tot kerkelijk 
nieuwsplatform. Daar hebben we ook uw inzet bij nodig. 
Wie leest, weet meer! 

http://www.kerkenrijnengouwe.nl/
http://www.kerkenrijnengouwe.nl/
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VANUIT DE KERKENRAAD 
Op dit moment van schrijven moet de kerkenraadsvergadering nog 
plaatsvinden. We mogen in ieder geval de onlangs-bevestigde diaken 
Wilrieke Wildeman verwelkomen. Uiteraard komt de laatste stand van 
zaken rond de voorgenomen verkoop van De Goede Herderkerk aan 
de orde én zal het punt rond de te benoemen vertrouwenspersonen 
uitgebreid besproken worden. Volgende week hopen we hierover 
meer informatie te kunnen geven.  
Wim Debets en Dirk Tack 

 
AGENDA 

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG  

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 9.30 -15.30  

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 

Uit eten 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 uitgebreide info in ZB 234 van 12 maart j.l.   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 

mailto:anjanoomen@casema.nl

