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Nieuwsbrief 2
Vastenactiecampagne 2020: Betere hygiëne voor medisch centrum in Guinee
In 1987 ondersteunde Fidesco – op verzoek van de Guinese staat en het aartsbisdom - de
bouw van het gezondheidscentrum Saint Gabriel in het stadsdeel Matoto in Conakry, de
hoofdstad van Guinee. Er was betaalbare gezondheidszorg van goede kwaliteit nodig voor de
zeer arme bevolking.
De kliniek biedt aan ongeveer 55.000 kinderen de nodige basisgezondheidszorg. Verder vindt
er systematische vaccinatie van kinderen plaats. De doktoren begeleiden ook veel volwassenen
met chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, epilepsie en AIDS. Alle
patiënten zijn arm en zouden zonder deze hulp geen toegang hebben tot medische zorg en
medicijnen.
In 2001 opende het ziekenhuis een kraamzorgafdeling. Het
centrum faciliteert nu meer dan 1.500 geboortes per jaar.
Een belangrijk aandachtspunt van het moederschap is de
prenatale zorg met de focus op het voorkomen van het
overdragen van het HIV-virus van moeder op kind. De jonge
moeders krijgen daarnaast les over het belang van
borstvoeding en tal van praktische manieren van het
verstrekken van een evenwichtige en gezonde voeding.
In Conakry lijdt 30% van de kinderen aan een vertraagde
groei. Dit is te wijten aan chronische ondervoeding. 15% van
hen sterft onder de vijf jaar. In Saint Gabriel worden er jaarlijks 55.000 kinderen gewogen en
gemeten; 12.000 van hen ontvangen een specifieke behandeling.
Het gezondheidscentrum staat onder leiding van Fidesco. Teams van vrijwilligers volgen elkaar
om de twee jaar op. Verder werken er ongeveer 60 Guinese werknemers, artsen,
verpleegkundigen, verloskundigen en mensen voor het beheer en onderhoud.
De gebouwen van het centrum worden regelmatig aan de buitenkant geschilderd en hersteld.
Het tropische klimaat vereist regelmatig onderhoud. Maar de binnenkant moet ook onder
handen worden genomen. Alle kamers zijn aan een beurt toe en omdat men ook de hygiëne
wil verbeteren is besloten om alle kamers te betegelen tot een hoogte van een meter. Hierdoor
wordt het gemakkelijker om de kamers goed en grondig te reinigen en neemt het risico op het
verspreiden van infecties af. De kosten zijn beraamd op € 13.000.
De MOV HH. Petrus en Paulus heeft besloten om dit project te steunen. Doet u mee?
Wij zullen u verder informeren via posters en folders. Uw bijdrage aan dit project nemen wij
graag in ontvangst bij een (kerkdeur)collecte of in de bussen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Actie Kerkbalans
De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. Wist u dat Kerkbalans
de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke
kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Binnenkort
valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u ook weer mee?
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan
Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Via deze weg willen we u
alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Bloemengroet Leythenrode
In de Nieuwsbrief nr. 11 van november 2019 hebben wij onderstaande oproep
geplaatst. Wij mochten hierop geen respons ontvangen. Op verzoek van de Diaconie
van de Protestantse Gemeente Leiderdorp herhalen wij deze oproep in het
vertrouwen, dat er in de geloofsgemeenschap van ‘De Goede Herder’ er toch mensen moeten
zijn, die bereid zijn om 1 keer in de vijf weken zich beschikbaar te stellen om een
bloemengroet te brengen aan een nieuwe bewoner van Leythenrode. Denk er eens over na, of
u die plaats wilt innemen.
Voor informatie en opgave kunt u zich richten tot Ellis Groothoff of Regina Krowinkel.
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 wij 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 e-mail: krowi009@planet.nl
DCM ‘De Goede Herder’
Orientatiedag Vronesteyn
Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en Oriëntatiedag voor jonge R.K. mannen
die er over nadenken om priester of diaken te worden.
Vanuit het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van een door
de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid
vormingsprogramma voor hen die priester willen worden.
Iedere jongeman die wil weten wat er aan studie en vorming
mogelijk en nodig is om priester te worden, is van harte
welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur
op Vronesteyn te Voorburg.
Ook bestaat de mogelijkheid om diaken te worden, en daartoe
theologie te studeren en een vormingsprogramma te volgen. De
minimumleeftijd om als gehuwde man tot permanent diaken
gewijd te worden is 35 jaar.
Naast het leven en werken als priester of diaken bestaat er
tevens de mogelijkheid om als pastoraal werker (v/m) te gaan werken in Kerk en samenleving.
Het aantal beschikbare plaatsen in het bisdom is echter beperkt.
Bisdom Rotterdam
Vespers in de vastentijd
De Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is de periode voorafgaand aan
het Paasfeest waarin vasten en bezinning centraal staan.
In samenwerking met de Dorpskerk in Leiderdorp vindt er in de Vastentijd
wekelijks een vesperviering plaats op donderdag, afwisselend in de Dorpskerk en
in de Goede Herder Kerk.
Inkeer en verstilling zijn de rode draad in de korte vieringen: een moment van bezinning,
inspiratie en tot rust komen halverwege de week. Wij zingen en bidden, worden stil en komen
zo op het spoor van wie wij zijn, hoe wij in het leven staan en hoe onze relatie met de ander
en met God is.
Deze vieringen beginnen om 19.15 uur en vinden plaats op de volgende donderdagavonden:
• 27 februari in de Dorpskerk
• 5 maart in De Goede Herder
• 12 maart in de Dorpskerk
• 19 maart in De Goede Herder
• 26 maart in de Dorpskerk. Deze vesper wordtvoorafgegaan door een vastenmaaltijd,
die om 18.00 uur begint.
• 2 april in De Goede Herder

Parochieberichten
Overleden:
Dhr. Jan Gordijn, overleden 12 januari 2020, 94 jaar oud
Mevr. Ria Tacx-van Kampen, overleden 21 januari 2020, 86 jaar oud
Mevr. Rie van der Meer-Montanus, overleden 26 januari 2020, 93 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 2 februari

Woensdag 5 februari
Zondag 9 februari
Woensdag 12 februari
Zondag 16 februari
Woensdag 19 februari
Zondag 23 februari

Woensdag 26 februari

Donderdag 27 februari
Zondag 1 maart

Maria Lichtmis
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Kurvers
Met Kinder- en Tienerkoor
Er is kinderopvang
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames en Herenkoor
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Jongeren/Middenkoor
kinderopvang aanwezig
Aswoensdag
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met

een praatje

een praatje

een praatje

een praatje

19.00 uur Woord- en gebedsviering (Boeteviering)
Met Dames en Herenkoor
19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
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 28 februari.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 21 februari.

