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Nieuwsbrief 11
Helpende handen gevraagd!
Wij zoeken helpende handen voor de vieringen in Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg
55 Leiderdorp.
In ons verpleeghuis vindt twee keer per maand op vrijdagmiddag van 15.00-16.00 een
kerkelijke viering plaats. 1x per maand is er een protestantse viering en 1x in de maand is er
een katholieke viering. De vieringen staan onder verantwoordelijkheid van de geestelijke
verzorging. Leythenrode kent twee geestelijk verzorgers: Tineke de Jong, die werkt met
zending van de PKN, en ikzelf, als permanent diaken verbonden aan de Katholieke Kerk.
Vrijwilligers ondersteunen de kerkdiensten. Zij halen de bewoners op om naar de viering te
gaan en brengen hen na afloop weer terug naar hun woning (afdeling). Tijdens de viering
helpen zij de bewoners waar nodig. Na afloop drinken de vrijwilligers koffie/thee met elkaar en
worden eventuele vragen besproken.
De groep vrijwilligers is om diverse redenen klein geworden en extra helpende handen zouden
zeer welkom zijn! Het is mooi en belangrijk dat wij de liturgie kunnen blijven vieren met onze
bewoners in het verpleeghuis. Dat er ook daar een tijd in de week is en een plaats waar
mensen bemoediging en troost kunnen vinden in
de gezamenlijke beleving van hun geloof.
Heeft u affiniteit met kwetsbare ouderen en bent
u enthousiast geworden of heeft u nog vragen?
Graag hoor ik het van u. U kunt mij mailen via
gbrink@alrijne.nl of bellen: 06 30780364.
Met een vriendelijke groet,
George Brink, geestelijk verzorger Verpleeghuis Leythenrode

Bloemengroet Leythenrode
De kerken in Leiderdorp brengen wekelijks een bloemengroet aan nieuwe bewoners van
Leythenrode. Degene, die dat vele jaren vanuit de parochiekern ‘De Goede Herder’ deed, heeft
zich moeten terugtrekken. En nu zijn we op zoek naar een opvolg(st)er.
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Leiderdorp krijgt de namen door van de nieuwe
bewoners. Er zijn 5 bezoekers (3 vanuit de PGLeiderdorp; 1 vanuit de Gereformeerde Kerk en
1 vanuit ‘De Goede Herder’), zodat men 1 keer in de 5 weken een paar
uurtjes voor Leythenrode beschikbaar hoeft te zijn. Heeft u interesse voor dit
zinvol en dankbaar werk, neem dan voor verdere informatie contact op met
Ellis Groothoff, Diaconie Protestantse Gemeente Leiderdorp, tel. 071-589
1075, e-mail: schenkgroothoff@casema.nl, of met Regina Krowinkel,
Diaconale Commissie Medemens De Goede Herder, tel. 071 513 4043 of email: krowi009@planet.nl.
DCM De Goede Herder

Concert Nigel Hutson
Op zondag 1 december is er een gratis concert van kamerorkest ‘Die Bachfreunde’ onder
leiding van Nigel Hutson in de Goeder Herderkerk. Nigel Hutson is een van de vaste organisten
van de Goede Herder. Er worden aria’s van J.S. Bach en G.F. Händel en een hoboconcert
van Albinoni uitgevoerd. Aanvang: 15:00 uur (kerk open 14:30 uur).
Tegelijkertijd wordt in het atrium een expositie gehouden van beeldend kunstenaars uit de
regio. De toegang is gratis. Een gift na afloop ter bestrijding van de kosten is welkom. Na het
concert is er in het atrium gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten met
de kunstenaars en de musici.
Secretariaat Parochiekern De Goede Herder
Noodhulp aan Samos
Met de winter in aantocht wordt de situatie voor duizenden
vluchtelingen op het Griekse eiland Samos steeds nijpender. Na
een zware regenstorm en een felle brand in het tentenkamp in
de afgelopen maanden zijn honderden mensen elke vorm van
beschutting verloren. Als er nu niks gebeurt, ontstaat er een
levensbedreigende situatie. Lucie Pufkus, huisarts in Leiden,
gaat regelmatig naar Samos om achtergrondinformatie in te
winnen voor de diaconieën in Leiden. Diaconaal Centrum De
Bakkerij doet een oproep voor noodhulp aan Samos. Help ook
mee om de vluchtelingen op Samos de winter door te krijgen.
Doe een donatie en maak een bedrag naar keuze over op NL 46
INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Leiden o.v.v. Noodhulp Samos.

Wij zorgen samen met Lucie Pufkus dat uw bijdrage volledig ten
goede komt aan betrouwbare hulporganisaties ter plaatse.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Adventsactie 2019 ‘Kinderen brengen hoop’
Bij de Adventscampagne staan ‘Moeders en kinderen’
centraal. Dit jaar worden er 4 projecten gesteund, die
zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen. De
MOV-leden van de parochie HH.PP hebben voor het
project gekozen, dat opkomt voor de Venezolaanse
vluchtelingenkinderen in Peru.
Wat is er aan de hand? Ruim twee miljoen Venezolanen
hebben hun land verlaten. Veel gezinnen en
alleenstaande moeders met jonge kinderen vluchten
naar Peru en verblijven in de hoofdstad Lima. Ofschoon
de Peruaanse overheid speciaal voor deze vluchtelingen
een tijdelijke verblijfsvergunning heeft ingesteld, wordt deze vergunning lang niet overal
geaccepteerd en hiervan zijn vooral de kinderen van 0-5 jaar de dupe. Gelukkig zijn er
mensen, die zich over hen ontfermen. De katholieke organisatie Warmi Huasi heeft een
hulpproject opgezet voor deze kwetsbare kinderen, die ondervoed zijn, last hebben van
emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede.
In samenwerking met vluchtelingen en de lokale gemeenschap wil Warmi Huasi deze
problemen aanpakken, zodat dat leidt tot minder isolement en discriminatie en tot betere
integratie van de Venezolanen.
Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgt training,
begeleiding en ondersteuning. Er worden bovendien twee kindcentra opgezet, waar 30
vrijwilligers een opleiding krijgen in de zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen, die
UNICEF heeft opgesteld. ‘Kinderen brengen hoop’ is alleen mogelijk, als wij hen helpen zich
positief te ontwikkelen door hun ouders, verzorgers en de vele vrijwilligers de nodige steun te
geven.
Uitgebreidere informatie kunt u vinden op www.adventsactie.nl
Aan het begin van de Adventstijd zult u een flyer aangereikt krijgen. De kerkdeurcollecte wordt
bijtijds aangekondigd en wij hopen, dat u ruimhartig wilt geven voor kinderen, die niet vragen
om vluchteling te zijn.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Kerstbubbels
Om de parochianen van ‘De Goede Herder’ in de gelegenheid te stellen
een ‘kerstbubbel’ te geven voor de dak- en thuislozen, zorgt de
werkgroep MOV/Diaconie ervoor, dat er achter in de kerk een doos staat,
waarin u uw attentie kunt deponeren. Marike Jekel zorgt ervoor, dat alle
spulletjes vóór 6 december afgeleverd worden bij ‘De Bakkerij’. Zo
dragen wij bij aan een feestelijke afsluiting van de kerstmaaltijd, die het
Straatpastoraat voor de dak- en thuislozen organiseert.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Kerkbalans
Het lijkt misschien nog wel ver weg, maar het einde van het financiële
boekjaar komt toch met rasse schreden dichterbij. De penningmeester en
de secretariaatmedewerkers beginnen al een beetje nerveus te worden.
Wilt u in uw administratie even nakijken of u het bedrag, dat u in januari
op het formulier van de kerkbijdragen heeft toegezegd, al heeft over
gemaakt? Bij voorbaat hartelijk dank.
Secretariaat Parochiekern De Goede Herder

Nu daagt het in het Oosten. Lezingen en liederen op weg naar Kerstmis
Op zaterdagmiddag 14 december is er in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk een
viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie.
Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt,
kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht.

De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar beginnen al in het Oude
Testament. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), soms
vierstemmig gezongen door het koor, vaak in samenzang met de aanwezigen. Net als vorig
jaar wordt de zang uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, wederom versterkt
met een groot aantal projectzangers uit de regio. De repetities (zie foto) en uitvoering zijn in
handen van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door António Pedrosa.
U bent van harte welkom op 14 december. Aanvang: 15:30 uur (kerk open: 15:00 uur). De
toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte voor een goed doel en in het atrium
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje.
André Bouwman
Kerstmis 2019: concert Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij
Op zondag 15 december 2019 zingt de kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij haar
traditionele kerstconcert. De Cantorij biedt een sfeervol en afwisselend muzikaal programma.
Er is ruimte voor kerstliederen van bekende componisten als Rutter, Vivaldi, Herbeck en Adam,
maar er is ook volop gelegenheid tot samenzang met alle aanwezigen.
In de donkere dagen voor Kerstmis hebben mensen behoefte aan licht en aan warmte, aan
hoop en vertrouwen. Luisteren naar beloftevolle woorden en muziek en het samen zingen van
vertrouwde teksten en melodieën brengt harmonie en vrede onderling.
Op het programma staan onder meer de romantische “Christmas Lullaby” van Rutter en het
“Pueri Concinite” van Herbeck dat het gemoed van alle bezoekers elke keer weer diep raakt,
prachtig gezongen door Rasha Koole-Mansour met koor en orgel als begeleiding op de
achtergrond. Daarnaast het vrolijke “Laudamus te” uit het “Gloria” van
Vivaldi, maar ook de beroemde “Cantique de Noël” van Adolphe Adam.
Wij eindigen het concert met de samenzang van het statige lied “Wij komen
tezamen” waarbij koor en publiek hun eigen rol zingend vervullen. Bij het
majestueuze slotcouplet gaat het orgel ‘voluit’, tot de muren van de
kathedraal er bol van staan!
Het geheel staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap en de
orgelbegeleiding is in handen van Aart de Kort. De sopranen Rasha KooleMansour en Lia Moons zingen de solo’s.
Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 307,
Rotterdam
Aanvang: 15:30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Kijk voor
meer sfeer en activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl
Bisdom Rotterdam

Op weg naar kerstmis
Komende 4 adventszondagen is er voor kinderen een samenkomen
georganiseerd.We gaan met elkaar op weg naar Kerstmis. Elke zondag komt
er een kaarsje bij in de adventskrans. We gaan knutselen en lezen het verhaal
voor op weg naar Kerstmis.
Er komt een kijktafel in de kerk waar we met elkaar elke week iets laten zien
wat we hebben gedaan of gemaakt. Zo komen we 4 zondagen bij elkaar om de advent uit te
beelden.
Op 1 december doen we dit na de gezinsviering. Terwijl de ouders een lekker kopje koffie
drinken gaan wij met elkaar een half uurtje aan de slag.
Tijdens de vieringen van 8, 15 en 22 december gaan we verder met elkaar.
Elke zondag is een nieuwe uitdaging, dus als je een keertje niet aanwezig kan zijn, geen
probleem. We hopen op veel kinderen. Wij staan er klaar voor en zijn erg enthousiast.
Werkgroep kijktafel
Veertigjarig priesterjubileum van Pastor Bart Versteegen
Op zondag 1 december is er een feestelijke viering ter gelegenheid van het
veertigjarig priesterjubileum van Pastor Bart Versteegen. Pastoor Broeders en Pastor
Versteegen zullen voorgaan. Na afloop van de viering is er de mogelijkheid om Pastor
Versteegen te feliciteren en er zal worden getrakteerd.
Secretariaat Parochiekern De Goede Herder
Parochieberichten
Overleden:
Dhr. Ad Kluiters, overleden 23 oktober 2019, 81 jaar oud
Dhr. Johan Volwater, overleden 25 oktober 2019, 78 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 1 december

Woensdag 4 december
Donderdag 5 december
Zondag 8 december

Woensdag 11 december
Donderdag 12 december
Zaterdag 14 december
Zondag 15 december

Terugkomviering communicantjes
Veertigjarig priesterjubileum van pastor Bart Versteegen
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger:Pastoor Walter Broeders
Met Kinderkoor
kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Adventsversper
De Goede Herder Zoeterwoude
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Dames- en herenkoor
Er is kindernevendienst
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Adventsversper
De Goede Herder Zoeterwoude
15.30 uur Dienst met lezingen en liederen op weg naar
Kerstmis
Met dames- en herenkoor + projectzangers
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Jongeren/Middenkoor
kinderopvang aanwezig

Vieringen De Goede Herder
Woensdag 18 december

Donderdag 19 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december

10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.00 uur Boeteviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames- en Herenkoor
19.15 uur Adventsversper
Dorpskerk Leiderdorp
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames- en Herenkoor
Kerstavond
19.00 uur Woord- en gebedsviering (gezinsviering)
Voorganger: Thea Epskamp
Met Kinderkoor en Tienerkoor
21.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thijs Moons O.F.M. conv.
Met Dames- en Herenkoor

Woensdag 25 december

Donderdag 26 december
Zondag 29 december

23.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Jongeren/Middenkoor
Kerstmis
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames- en Herenkoor
14.00 uur: Kindje Wiegen
Met Stephanie Jägel
Tweede kerstdag
11.00 uur Kerstspel
Feest van de Heilige Familie
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames- en Herenkoor

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
www.hhpp-oost.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig
aanmelden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 januari 2020.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 27 december 2019.

