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Zondag  
26 maart  

2023 
 
 

  09.30 uur 
De Bron  

 

19.00 uur 
Driehoorne 

 

Voorganger Ds. Cor Ofman Mw. Foekje van Gameren -                    
van Ruler 

Lector Janny Klingenberg  

Ambtsdragers Anet van Genderen 
Dirk Tack 
Gerda Siereveld 

Akke Ooms 

Muziek Sybren Brons Teun van der Kooij 

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

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

 
Viering volgende week zondag 2 april 
Om 10:00 uur in De Goede Herderkerk 

voorganger: mevr. Ruth Schreuders - van Rijswijk 
 

Zomertijd: In de nacht van zaterdag op zondag  wordt de klok een uur 
vooruit gezet. Dit betekent  een extra “vroegertje”  omdat onze 
kerkdiensten in de Bron in deze maand-maart steeds om 9:30 uur 
beginnen.  Vanaf volgende week, de maand april, zijn de kerkdiensten 
in De Goede Herderkerk. Aanvangstijd wordt dan weer 10:00 uur. 

https://www.youtube.com/channel/UCNoPMeNuK_6iEOtG6J34uDQ/featured
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BIJ DE KERKDIENSTEN 

09.30 uur De Bron 
Al zo’n dertig jaar trek ik op met kwetsbare mensen. In de jaren 
negentig heb ik vijf jaar lang als geestelijk verzorger gewerkt voor 
opgenomen patiënten in het toenmalige Sint Lucas Ziekenhuis in 
Amsterdam-West. Soms werd ik ’s nachts opgepiept voor een 
ziekenzalving. Dat is eigenlijk aan katholieke priesters voorbehouden. 
Ik was de protestantse pastor en ik had nachtdienst. Van pater Jan van 
Kilsdonk, Jezuïet, had ik geleerd om het heilige oliesel ruimhartig toe 
te dienen: de ogen, de oren, de mond, de handen, zelfs de voeten. 
Eén keer werd ik er ’s nachts bij een stervende man geroepen, die ik 
kende van de naburige parochie. Hij bleef in leven! Toen ik hem later 
in de polikliniek tegenkwam, zei hij: ‘Ik stond bij de hemelpoort, en 
toen zei Petrus: Ga maar terug. Je bent niet goed bediend!’ 
In het evangelieverhaal van zondag 26 maart lezen we dat Jezus het 
bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus (“God helpt”, betekent zijn naam) 
stervende is. Hij blijkt al te zijn overleden als Jezus arriveert. Komt 
Jezus (“God redt”, betekent zijn naam) te laat?  
Wees welkom a.s. zondag in De Bron!  
ds. Cor Ofman 
 
19.00 uur Driehoorne 
Zondag aanstaande lezen we uit Ezechiël en het evangelie van 
Johannes. Op het eerste gezicht uitzichtloze situaties, in tweede 
instantie troostrijke verhalen over Gods levensadem. Het is niet altijd 
eenvoudig om de hoop levend te houden en er gaat vaak een 
moeizame weg aan vooraf. Een periode van ballingschap en 
vervreemding. Maar dwars door de puinhopen horen we verhalen van 
een nieuwe toekomst en hoop op een nieuwe wereld, wanneer 
we  Gods stem horen. U bent van harte welkom.  
Foekje van Gameren - van Ruler 
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Aan beide ingangen van Driehoorne, in de Uranusstraat en in de 
Sterrenlaan, zal iemand aanwezig zijn om de deur te openen. 
Ook willen we u alvast uitnodigen voor de Paasdienst op 9 april 2023 
in de grote zaal van Driehoorne, waar mevrouw Annie Vermey zal 
voorgaan en enkele leden van Arti ons zullen begeleiden. 
Namens het Pastoraal team,  
Berry Wijnans 
 
Symbolische bloemschikking       “UIT LIEFDE VOOR JOU”  

Jezus is op weg naar Bethanië naar zijn 
vrienden. Hij hoort dat zijn vriend Lazarus 
is overleden. Onderweg begint Hij te 
praten over het leven, over tot leven 
wekken. Hij kan zo spreken omdat Hij zelf 
de Opstanding is. Wie in mij gelooft zál 
leven, ook als hij sterft. Leven uit 

geloofsvertrouwen. Dat je toch weer mag opstaan dankzij dat 
bijzondere vertrouwen! Voor deze schikking is weer een krans 
gemaakt. De krans is het symbool voor het leven: zonder begin en 
zonder einde, soms met kronkelingen. Veel kronkeltakken zien we en 
er tussen ook gedroogde dode bloemen en groentakken. Kringloop van 
het leven. Zij zijn een teken van het aardse leven. Toch …… de groene 
grassen en roze tulpen maken de cirkel “levend”, brengen het tot 
leven. Uit liefde en troost voor jou, voor ons allen! 
 
Palmzondag 2 april 2023 Johannes Passion van J.S. Bach, 19 uur 
Goede Herderkerk: koren, koralen en aria’s uit de Johannes Passion 
Uitvoerenden:  Alphens Barok Consort o.l.v. Joost van Velzen 
Organist:   Ad Hesseling 
Lector:    Carien Ferguson 
Toegang:  vrij, wel een collecte ter dekking van de kosten  
Organisatie:    wijkgemeente Goede Bron, i.s.m. de Oudshoornse kerk 
Lise Miedema 
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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 
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 zondag 19 maart werden met 
een hartelijke groet en felicitatie bezorgd bij de volgende 
gemeenteleden:  
Rein en Nel Lensvelt-van Leeuwen, Oude Herenweg,  55 
jaar getrouwd 
Ton en Jolanda Vaalburg-van Capel, Wikkestraat, 40 jr. getrouwd 
Siebe en Cora de Vries-van Rijn, Mauritsstraat, 50 jaar getrouwd 
Cees van Dam, Groenoord, voor zijn 80e verjaardag. 
Ter bemoediging ging een boeket naar Johan en Nieske de Meij, Da 
Costastraat. Johan werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen. 
Gelukkig is hij nu weer thuis. 
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In Memoriam Nicolaas Bossemeijer   * 11-02-1936    † 09-03-2023  
Op 17 Maart jl. namen wij afscheid van Nicolaas (Nick) 
Bossemeijer  in de aula van het crematorium in Alphen. 
Geboren (1936) en getogen in een Alphens kruideniersgezin, 
werkzaam bij uitgeverij Samsom, enthousiast zeiler, 
genietend van kleine en grote dingen, zoals concerten, 
Engelse tuinen en zijn liefde voor Frank Cromjong met wie 

hij al ruim dertig jaar woont in Groenoord. Nick was ook een gelovig 
mens: hij liet ons een veelzeggende tekst na, die boven zijn rouwkaart 
is afgedrukt: “ ZIE, IK HEB JOU IN BEIDE HANDPALMEN GEGRIFT” 
(Jesaja 49,16). Voorgoed ingegraveerd ! Zo’n beeld spreekt als je 
eenzaam bent, of angstig, of als je treurt om iemand die overleden is. 
Wij mogen geloven dat ook Nick zijn plek heeft gevonden bij de 
Hemelse Gastheer om te rusten in vrede… 
ds. Piet Baane 

 

In Memoriam Cornelia van ’t Wout–Geerlof  *4-07-1927 † 13-03-2023 
Op weg naar de kerkdienst in Driehoorne op zondag 12 
maart jl. is Cornelia (Corrie) van ’t Wout – Geerlof onwel 
geworden en overleed ‘s nachts in het ziekenhuis. Corrie is 
bijna 95 jaar geworden. 
Ruim 20 jaar geleden ging ze met haar man Niek in 

Driehoorne wonen. Samen mochten ze drie zonen en twee dochters 
zien opgroeien. Corrie was creatief met naald en draad en de 
breipennen. Zij hield veel van haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Ze was altijd belangstellend naar hun bezigheden 
en hobby’s en leefde intens met ze mee. Verdriet is haar niet bespaard 
gebleven, ze verloor in 2005 aan de dood haar dochter Cora. En haar 
lieve Niek overleed tot groot verdriet in 2012 na een huwelijk van 
60 jaar. Corrie schreef een gebed op in haar opschrijfboekje: 
      Heer de dag is nu voorbij; als ik slaap blijf dicht bij mij. 
      Als het donker is en stil, blijf bij mij om Jezus wil. 
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      Houd de wereld in Uw hand, alle mensen in elk land 
      En wie ziek zijn of gewond, als u wilt maak ze gezond. 
Psalm 139 stond centraal in haar afscheidsdienst. We spraken over de 
God die er altijd zal zijn en je altijd zal opvangen in voor- en 
tegenspoed. De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden. Wij 
wensen de kinderen en klein- en achter kleinkinderen en allen die 
verbonden waren met het leven van moeder en oma Corrie , de 
nabijheid van onze God en lieve mensen om hen heen. 
Annie Vermeij. 

 
PASTORAAT 

Ontvangen via Ria Turkenburg een gift van € 20,- voor de bloemen in 
de kerk. Hartelijk dank.  
Ina Hogenes 
 

ACTIVITEITEN 
 

Verslag Koffiemorgen 21-03-2023 
Dick heet ons welkom en leest het gedicht “Lente 
me” van Toon Hermans voor; gisteravond is namelijk 
om 22.24 uur de lente officieel begonnen.  
Hierna krijgt onze gast Kees Bot het woord om te 
vertellen over zijn hobby, glas graveren. Dankzij zijn 
moeder die een setje kalligrafie had gekocht, en 

door het werk van zijn vader als koperslager, is zijn belangstelling 
gewekt en is hij nu al vele jaren actief met het bewerken van glas. Glas 
kan op verschillende manieren worden bewerkt: met hard metalen 
frezen, met olie en polijstpoeder op het koperwiel, en met de 
diamantstift. Steeds vaker ook met laser. 
We zien mooie voorbeelden met 3D effect, zoals een waterfles met 
Japanse draak, ongeveer 6-8 uur werk. 
Hierna leren we in de workshop om te gaan met de diamantstift en 
zien we mooie resultaten. Een gezellige en leerzame ochtend. 
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De volgende koffiemorgen is op 18 april, Johan Rietberg komt ons 
vertellen over het project van de Stichting “Water is leven in Tanzania” 
Bent u slecht ter been en heeft u geen vervoer, misschien heeft Annie 
van Dam (0172-445 925) een mogelijkheid om u te halen en weer thuis 
te brengen.  
Corrie Tempelaar 

 
Bak een taart voor de Braderie.  

Nog een keer uw aandacht voor de Braderie…het 
is bijna zover! 
En we vragen nog een keer uw medewerking, 
voor iets lekkers: 
Kort maar krachtig komt het hierop neer: 
Wij delen deze zondag, 26 maart, taartvormen 
uit, u bakt er iets lekkers in. U levert de vorm met 
taart en al weer bij ons in, en die taarten worden 

verloot bij het Rad van Avontuur. Dat levert blije gezichten op van de 
bakkers, van de winnaars en van de mensen 
die de taart opeten. Doet u mee? 
- zondag 26 maart na de dienst neemt u een bakvorm mee 
- u bakt uw ‘succestaart’ 
- u brengt de taart vrijdag 31 maart tussen 19.00 en 20.00 in de Bron 
- of op zaterdagochtend 1 april voor 10.00 uur 
- de mooiste taart wordt de hoofdprijs in de taartenronde 
Tot ziens en alvast bedankt,  
Braderieteam Goede Bron 
 
Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen 2023 

Voor de laatste sobere maaltijd van dit jaar op  
woensdag 29 maart bent u weer van harte 
uitgenodigd. Deze avond vertelt Ramon van de 
Griend van Rijnvicus over hun activiteiten en met 
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name over “De Verrassing”, het werken in een sociaal eethuis. 
De maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt om 19.30 uur en vindt 
plaats in De Bron.  
U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag 26 maart bij Rita Verheul, 
telefonisch 0172-444917 of via de mail Verheulmail@gmail.com.  
De activiteitencommissie van Goede Bron en de Parochie 

 
 

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 Bron op de zondag 26 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. 

about:blank
https://st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net/
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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  
 

ACTIVITEITEN JEUGD 
 
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 
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 

https://jongalphen.nl/sport/
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paulvanderloo@goedebron.nl 
Paul van de Loo 
 
Kinderpaaswake in De Lichtkring  
Hierbij willen wij (vanuit de Lichtkring) de kinderen van 4-12 jaar met 
hun (groot)ouders en vriendjes en vriendinnetjes van harte uitnodigen 
voor de Kinderpaaswake in de Lichtkring (Amerikalaan 91) op zaterdag 
8 april. We vieren het binnenbrengen van het licht, het teken dat  
Jezus is opgestaan. Daarom kunnen jullie om 18.30 uur binnenlopen 
en beginnen we met het versieren van een eigen paaskaars.  
Om 19.00 uur begint de viering. We horen dan mooie verhalen waarin 
God mensen heeft bevrijd en zingen liederen met elkaar. 
Van harte welkom in de Lichtkring! 
pastor Wilna Wieringa  
   
Running Dinner 2023 
Het kan weer!! De activiteitencommissie Goede Bron organiseert 
samen met Anja, Juul en Letty 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 vier of vijf disgenoten bij u thuis 
gegeten. Daarnaast gaat u zelf ook 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 Running Dinner, gaat het om het 

mailto:paulvanderloo@goedebron.nl
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ontmoeten van elkaar in een andere setting dan dat we elkaar in de 
kerk ontmoeten. Het eten hoeft geen 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. 
Als u alleen bent, graag wilt meedoen, maar er wel een beetje tegenop 
ziet om alles alleen te moeten regelen, kunt u ook een duo vormen 
met een vriend(in). U kunt dan samen boodschappen doen, samen een 
gerecht bereiden en onderling bepalen in wiens huis er gegeten wordt. 
Ook komen er trio’s voor; u hoeft dan niets zelf te doen, maar haakt 
aan bij een duo dat wel kookt. Wij kunnen dat voor u regelen, dus 
meld u gerust aan. Denkt u, dat lijkt me wel wat (en als u een vorige 
keer hebt mee- gedaan dan weet u al dat het leuk is),dan kunt u zich 
aanmelden door middel van de antwoordstrook (zie pagina 16) 
uiterlijk t/m zondag 16 april De strook kunt u in de pan doen die bij de 
uitgang van de kerkzaal op een tafel staat. Aanmelding kan ook via e-
mail van Anja Noomen, anjanoomen@casema.nl 
Namens de activiteitencommissie, Rita Verheul 
 

 
PUBLICATIES 

 
Kerken rond Rijn en Gouwe nu ook digitaal (zie Zondagsbrief 235) 

Wist u dit?  
Voor  € 25,00 per jaar hebt u 
Kerken rond Rijn & Gouwe altijd 
en overal binnen handbereik. 
Doet u mee? 
www.kerkenrijnengouwe.nl of 
mail aan  
redactie@kerkenrijnengouwe.nl 
 
 

mailto:anjanoomen@casema.nl
http://www.kerkenrijnengouwe.nl/
mailto:redactie@kerkenrijnengouwe.nl
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Programma/activiteiten in de Goede Week 
Dit stond vorige week in de Zondagsbrief (235) en in de Zondagsbrief 
van volgende week zal dit ongetwijfeld weer worden afgedrukt. 

 
VANUIT DE KERKENRAAD 

 
Op 15 maart jl. was de kerkenraadsvergadering. Enkele hoofdpunten 
daaruit: 
- Vertrouwenspersonen: We mochten onze nieuwe vertrouwens-
personen, Carla Auer en Jelle-Jan de Schipper verwelkomen. In een 
volgende Zondagsbrief stellen zij zich aan u voor en wordt er meer 
informatie gegeven over de taak van vertrouwenspersoon in onze 
kerkelijke gemeente. Nadat de nodige handtekeningen waren gezet en 
diverse informatie was uitgewisseld wensten wij hen sterkte en wijs-
heid toe bij hun werkzaamheden.  
- Evaluatie kerkapp: De kerkapp blijkt zeker in een behoefte te 
voorzien. Vooral voor de snelle berichtgeving en de onderlinge 
communicatie is het welkome aanvulling op de andere communicatie- 
middelen. Besloten is om de komende jaren door te gaan met deze 
Goede Bron kerkapp. 
- Gebouwenkeuze en vervolgstappen: 
Zoals bekend heeft de Algemene Kerkenraad op 22 februari 2023 het 
volgende besluit genomen: De Algemene Kerkenraad mandateert het 
College van Kerkrentmeesters van wijkgemeente de Goede Bron tot het 
verkennen van de verkoopmogelijkheden voor het complex de Goede 
Herderkerk, met inachtneming van de belangen van de Protestantse 
Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld. 
De wijkkerkenraad heeft op 15 maart besproken wat er vervolgens de 
komende tijd moet gaan gebeuren. We willen nogmaals met u delen 
dat het nemen van het besluit tot verkoop heel moeilijk en ingrijpend 
is geweest en nog steeds is. We hebben hiermee de keus gemaakt om 
op korte termijn de financiële ruimte te hebben voor het pastoraat, 
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voor aandacht en activiteiten binnen de hele gemeente en voor 
activiteiten naar buiten. We hebben als kerkenraad het vertrouwen 
uitgesproken in onze gemeente en de blik naar voren gericht en 
afgesproken om actie te ondernemen op de volgende punten: 
1. De werving van een nieuwe predikant wordt in gang gezet. Dit is 
inmiddels gebeurd zoals u hebt kunnen lezen in de Zondagsbrief van 
19 maart. We vinden het van groot belang dat er voorzien wordt in de 
vacature, die we inmiddels al anderhalf  jaar hebben. 
2. Een werkgroep onder leiding van het CvK is aan het inventariseren 
wat er allemaal moet gaan gebeuren om tot een voorstel voor verkoop 
van De Goede Herderkerk te komen. 
3. Deze werkgroep gaat gesprekken voeren met een tweetal kerk- 
genootschappen, die zich als koper hebben gemeld. Als wijkkerken- 
raad heeft het onze duidelijke voorkeur dat De Goede Herderkerk een 
bestemming als kerkgebouw houdt. Ook willen we graag dat 
gemeenteleden, die dat wensen, vanuit De Goede Herderkerk 
begraven kunnen worden en dat activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
koffie-ochtenden kunnen blijven. Met een kerkgenootschap, dat het 
gebouw overneemt denken we dat dit het beste haalbaar is. 
4. We gaan nadenken over de manier waarop we afscheid gaan nemen 
van De Goede Herderkerk en hoe we een nieuwe start gaan maken in 
de Bron. Het afscheid nemen zal voor een deel van de gemeente een 
droevig proces zijn, waarvoor we wel alle aandacht willen hebben. We 
willen daar ook graag ideeën van gemeenteleden over horen. 
5. Tenslotte is het de vraag wanneer we de activiteiten in De Goede 
Herderkerk gaan afbouwen en de vieringen en andere activiteiten 
overplaatsen naar het gebouw De Bron. 
Dirk Tack en Wim Debets 
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AGENDA 

 
 
 

 

 
  

DAG DATUM ACTIVITEIT LOCATIE AANVANG  

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 

Bron 09.30   

woe 18 april Koffiemorgen GHK 10.00  

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 diverse   
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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. 

 

mailto:paul.van.dijk@hetnet.nl
mailto:schiethart@planet.nl
mailto:anitaprinsen@goedebron.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/9eb84dde561e21fe/Documenten/zondagsbrieven/paulvanderloo@goedebron.nl
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl
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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: 
NL60 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. 
 

 
 
 
 
  --------  ------------------------------------------------- 

 
RUNINGDINNER AANMELDFORMULIER UITERLIJK 16 APRIL 

 
Ja ik doe mee:  
Naam/namen............................................................................................ 
Adres:        ............................................................................................. 
Telefoonnr. waarop u op 6 mei bereikbaar bent:  ……........................ 
E-mail adres:        .............................................................. 
Dieet:   …………………………………………………………………………………………. 
of beslist geen ............................................................................. 
 


