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Verlies delen - najaar 2019 
Humanitas organiseert met regelmaat ontmoetingsgroepen 
voor mensen in rouw. Vanaf 1 oktober 2019 start een groep 
voor Partnerverlies, op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur.  
Ook start er een groep voor jongvolwassenen (18-35 jaar) die 
een ouder, broer, zus of dierbare (vriend(in) hebben verloren. 
Deze groep is inmiddels vol, maar jongeren kunnen wel op een 
wachtlijst geplaatst worden. Voor info over beide groepen, kijk 
op humanitas-rijnland.nl 

Rouwtherapeuten Anne Remijn en Jacintha van Harteveld starten een lotgenotengroep voor 
ouders die een kind verloren hebben. 
Bij voldoende belangstelling begint de groep op dinsdagavond 19 november a.s. van 19.30 tot 
21.30 in 't Trefpunt, Professorenpad 1 in Leiden. 
Voor info, Anne 06 - 30 21 80 82 of Jacintha 06 - 30 26 70 68. 
Saskia 
 
Vredeswake 2019 
Op zondag 29 september wordt de traditionele Vredeswake gehouden bij het Stadhuisplein 
van Leiden ter afsluiting van de Vredesweek. Dit jaar wordt de wake vooraf gegaan door een 
informele Vredeswandeling in het centrum van Leiden. Uitgebreidere informatie over het 
thema en het programma vindt u binnenkort in de pers, op informatieflyers in de kerk en op 
www.debakkerijleiden.nl 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
 

 
Gespreksgroep ‘zin in ouderdom’ 
Op woensdag 25 september, 30 oktober en 27 november, van 
10.30-12:00 uur, gaan wij in Zorgcentrum Emmaus 
(Bennebroekweg 2, Zoeterwoude-Dorp) in gesprek over ‘Zin in 
de ouderdom’. 
“Je wilt wel oud worden, maar niet oud zijn”, is een 
veelgehoorde uitspraak. Logisch ook, omdat ‘oud zijn’ niet altijd 
meevalt. Mensen om je heen vallen weg, er is druk om zo lang 

mogelijk zelfstandig te blijven en om méé te blijven doen met activiteiten. Maar wat als dat 
niet meer zo goed wil? Hoe leer je omgaan met het accepteren van onmogelijkheden? De 
discussie over ouder worden gaat doorgaans over de financiële gevolgen, over 
gezondheidszorg en lichamelijke veroudering, maar is dat wel de essentie van ouder worden? 
Wij willen in drie ontmoetingen met elkaar van gedachten wisselen over wat de ‘zin’ is van 
ouder worden. Natuurlijk is zingeving niet voor iedereen gelijk. Daarom komen verschillende 
thema’s aan de orde die nu eigenlijk in ieders leven voorkomen: onze eindigheid, 
kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid en ons welzijn. De 
betekenis die wij aan ons leven geven staat hierbij centraal. 
Iedere oudere die zin heeft in een goed gesprek hierover, is van harte welkom! Wel graag 
aanmelden bij Ria Heemskerk, tel. 088 – 2091182. 
Margreet Onderwater, Gea Smit, Greetje Noordman, Ria Heemskerk. 



MIVA 2019, Auto bezorgt meisjes weer een toekomst 
De kerkdeurcollecte, die op 25 augustus werd gehouden heeft het mooie 
bedrag van € 343,90 opgebracht. Wij danken u voor uw bijdrage. 
Geweldig! Met dit bedrag kan de MIVA zuster Clementine ondersteunen 
bij haar werk om voor de meisjes in Kameroen een betere toekomst te 
bewerkstelligen. Ongetwijfeld zal dat goede nieuws blijde gezichten 
opleveren. 

Werkgroep Diaconie/MOV ‘De Goede Herder’. 
 
Monumentendag en Kunstroute 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september (van 11.00 tot 16.30 uur) biedt het Atrium van de 
Goede Herderkerk gastvrijheid aan een aantal kunstenaars. Zij exposeren hier in het kader van 
de Zoeterwoudse Kunstroute. Toevallig valt dit samen met de Open Monumentendag. Vandaar 
dat bezoekers ook van harte welkom zijn om ons fraai gerestaureerde kerkgebouw te 
bezichtigen. Er zal een kleine expositie te bewonderen zijn van liturgische gewaden en 
kerkschatten en er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om waar nodig uitleg te geven. 
De Kunstroute, die eenmaal per drie jaar wordt georganiseerd, wordt zaterdag om 10.00 uur 
officieel geopend door burgemeester Liesbeth Bloemen in de Dorpskerk te Zoeterwoude Dorp. 
Na deze start openen zo’n 80 Zoeterwoudse kunstenaars hun woning of atelier voor het 
publiek en is men uiteraard ook welkom in beide kerken waar geëxposeerd wordt. Ook de Sint 
Jans Onthoofding aan de Zuidbuurtseweg is geopend voor belangstellenden in het kader van 
de Open Monumentendag. 
Beheercommissie 
 

 Taizé viering 27 oktober 2019 
Op zondag 27 oktober om 19:00 uur wordt in de Maria 
Middelareskerk een Taizé viering gehouden. Wij doen dit weer 
samen met de protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest.  
Het thema van deze viering is WATER, één van de serie van de 
vier elementen. Dit thema is gekozen om stil te staan bij de 
schepping, de zorg om de aarde. Water is een essentieel 
element. 

In deze viering word je uitgenodigd om te zoeken naar verbondenheid met God door gebed, 
zingen, stilte en persoonlijke bezinning.  
We willen voor deze viering een projectkoor gaan vormen. Ter voorbereiding worden hiervoor  
een paar repetities gehouden: vrijdagavond 11 oktober, vrijdagavond 18 oktober, en twee 
zaterdagen: eind ochtend of begin middag. Vindt u het leuk om Taizé-liederen te zingen? Meldt 
u zich dan nu aan: dit kan per email op secretariaat@lamgodsleiden.nl, 
mevanderheijden@planet.nl. 
Werkgroep Taizé 
 
Parochiestartdag 2019 

De jaarlijkse Parochiedag van Parochiekern De Goede Herder is dit jaar 
weer een echte startdag na de zomervakantie! Op zondag 22 september 
beginnen wij met een H. Eucharistieviering waarbij onze vier koren samen 
de muzikale ondersteuning verzorgen. Pastoor Broeders gaat voor in deze 
viering. Uiteraard is er na afloop in het Atrium koffie en thee met de 
bekende baksels. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te 
leveren! Wilt u vooraf even bij Riet Heemskerk melden als u van plan bent 
om iets lekkers te bakken? 
Na de viering en de koffie volgt een gevarieerd programma met 
verschillende optredens (o.a. van ons Tienerkoor) en presentaties. De MOV-
groep zal in ieder geval iets vertellen over de contacten die er zijn met 

Exodus in het kader van de diaconie. Ook willen wij aandacht schenken aan het zogenaamde 
“Laudato Si-jaar”, een jaar waarin onze parochie HH. Petrus en Paulus aandacht wil geven aan 
de encycliek Laudato Si van Paus Franciscus. Hierin staat zorg voor de Schepping centraal. De 
parochiekernen van regio Zuid hebben de uitdaging opgepakt om hier extra aandacht aan te 
besteden. 
Onze Leo Koot zal, mede omdat de encycliek toch een sterke basis heeft in de nalatenschap en 
spiritualiteit van Franciscus van Assisi, vanuit zijn rol als lid van de Portiunculagroep, iets 
vertellen over de Franciscaanse spiritualiteit, Franciscus en Clara en vooral over de Orde van 
Franciscaanse seculieren waar hij lid van is. 
Beheercommissie 
 



Tuinlieden gezocht! 
Onze Goede Herderkerk heeft een ingrijpende 
restauratie achter de rug met het bekende fraaie 
resultaat. Maar ook de terreinen naast en 
rondom de kerk hebben een metamorfose 
ondergaan. Met een nieuw kerkplein en 
parkeerplaatsen werd ook de aanplant rond het 
kerkgebouw ingrijpend aangepast.  
Sinds jaar en dag is Wim Bruines de regisseur 
achter de groenvoorziening. Naast de zorg voor 
de pastorietuin (nu deels eigendom van 
advocatenkantoor De Familiekamer) is Wim soms 
bijna dagelijks in de weer om alles wat groeit en 
bloeit rond de kerk in een perfecte staat te 
houden. 
Gelukkig zijn er regelmatig vrijwilligers die hem 
daarbij ondersteunen, maar enig “jong bloed” is méér dan welkom! Wanneer het u wel iets lijkt 
om de handen uit de mouwen te steken dan ontvangt Wim u met open armen. Mailen mag 
ook: a.bruines@ziggo.nl 
Beheercommissie 
 
 
Tijd voor elkaar 
Vanaf 7 oktober 2019 start er een Marriage Course in Leiden, voor stellen die al langer bij 
elkaar zijn en verder willen bouwen aan hun relatie. Als je je relatie waardevol vindt, ben je er 
zuinig op en investeer je tijd in elkaar. Spreek daarom af om zeven weken een date-avond te 
hebben met z’n tweeën. Na een diner voor twee leer je meer over het onderwerp van de 
avond, bijvoorbeeld: communicatie of conflicten oplossen. Bij elk thema krijg je 
gespreksvragen en opdrachten die je met z’n tweeën doet en bespreekt. Zo leer je niet alleen 
tijd voor elkaar te maken, maar bouw je ook aan een duurzame relatie. Kijk voor aanmelding 
of meer informatie op www.voorelkaarleiden.nl/verderbouwenaanjerelatie. 
Wil je helpen bij de organisatie van deze cursus, of bij de organisatie van de Pre-Marriage 
Course in het voorjaar (voor jonge stellen), neem dan graag contact op met Jan Kruidhof van 
Stichting Voor Elkaar Leiden, 06 - 36274443 of JanKruidhof@VoorElkaarLeiden.nl. 
Jan Kruidhof 
 
PS Voor mensen die op zoek zijn naar een baan is er 
nog plaats in de aanstaande JobGroup die maandag 16 
september begint. Info en aanmelding via 
https://voorelkaarleiden.nl/jobgroups 
 
 
 
 
 

Parochieberichten 
 

Gedoopt: 
Mevr. Ahlam Khawan, geboren 01-03-1991, en haar zoon Johannes (Jonny) Khawan, geboren 
10-07-2010, afkomstig uit Syrië, beiden gedoopt op 10 juli 2019 
 
Overleden: 
Mw. Jeanette van de Laar, overleden 29 juni 2019, 77 jaar oud 
Mw. Mevr. Agatha Klein, overleden 30 juni 2019, 84 jaar oud 
Mw. Toos van den Broek, overleden 8 augustus 2019, 89 jaar oud 
Dhr. Bert van der Geest, overleden 20 augustus 2019, 100 jaar oud 
 
  

 



Vieringen De Goede Herder 
 

Zondag 8 september 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor W. Broeders 
Met Kinderkoor 
Kinderopvang aanwezig 

Woensdag 11 september 10.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M. 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 15 september 09.30 uur Woord- en gebedsviering 
Voorganger: Thea Epskamp 
Met Dames- en Herenkoor 

Woensdag 18 september 10.00 uur Woord- en gebedsviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 22 september Startdag parochiekern De Goede Herder 
09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: pastoor Walter Broeders 
Met alle koren 
kinderopvang aanwezig 

Woensdag 25 september 10.00 uur Woord- en gebedsviering 
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje 

Zondag 29 september 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor W. Broeders 
Met medewerking van het kinderkoor (tienerkoor, 
jongeren/middenkoor) 
kinderopvang aanwezig 

 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan 
(gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op 
http://hhpp-oost.nl Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig 
aanmelden. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 oktober 2019. 
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 27 september 2019. 


