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Nieuwsbrief 5
Telefonische beschikbaarheid pastoraal team in de maand mei
Omdat:
- de tijd van ‘thuis moeten blijven’ nog voortduurt
- deze periode veel vragen en zorgen kan meebrengen
- u zich misschien meer geïsoleerd voelt
- u het contact met medegelovigen mist
- wij graag met u in contact blijven
is gedurende de maand mei elke weekdag van 14.00 tot 16.00 uur een lid van het pastoraal
team telefonisch bereikbaar.
Maandag
Pastoor Smith
071 513 0700
Dinsdag
diaken Clavel
06 537 32 362
Woensdag
Marlène Falke-de Hoogh pw
06 532 49 187
Donderdag
Bas van Pampus pw
06 522 46 826
Vrijdag
pastoor Broeders
070 387 3804
Zaterdag
diaken Clavel
06 537 32 362
Pastoor Broeders start op vrijdag 1 mei 2020. Neemt u gerust contact met een van ons op.
Het pastoraal team van de parochie HH. Petrus en Paulus Leiden e.o.
Meimaand
Op initiatief van de Pastoraatgroep is een gebedskaart gemaakt met een foto van het
Mariabeeld, een gebed tot Maria en het Wees Gegroet. U vindt deze gebedskaarten in de
corridor van de kerk. Neem ze gerust mee voor parochianen die nu niet in de kerk
komen.
U treft in de corridor ook wekelijks de Zendbrief aan, die pastoor Broeders schrijft voor
de parochianen van de regio Oost van de parochie, en het meest recente nummer van
Rondom de Kerk.
Huisviering
In onze weblog In de Schaapskooi wordt iedere zaterdag een korte huisviering geplaatst met
lezingen, gebeden en een overweging. Via een link kunt u geluidsfragmenten beluisteren van
liederen, gebeden en de overweging, uitgesproken door pastoor Broeders.
Van harte aanbevolen!
Kerkomroep
Nu de kerken noodgedwongen langer dicht moeten blijven voor reguliere vieringen groeit de
behoefte aan het bijwonen van vieringen via de diverse media. Velen hebben op
zondagochtend al de weg gevonden naar de eucharistieviering die KRO-NCRV uitzendt.
Daarnaast zijn er steeds meer parochies die vieringen online zetten of uitzenden via Kerk tv.
Onze Beheercommissie is in nauw overleg met pastoor Broeders, de verschillende voorgangers
en met de BC’s van Sint Jan (Zoeterwoude Dorp)en Laurentius (Stompwijk) bezig om het
uitzenden van vieringen binnenkort mogelijk te maken. Wij houden u op de hoogte.

Blijf in contact
Mocht u opmerkingen of vragen hebben voor Pastoraatgroep of Beheercommissie, aarzel dan
niet om deze neer te leggen bij het secretariaat of bij een van de PG- of BC-leden!
Helaas vinden ook de wekelijkse collectes niet meer plaats. Wij hopen natuurlijk dat u ook uw
normale collecte over wilt maken naar het volgende rekeningnummer:
Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. collecte)
Hartelijk dank!
Pastoraatgroep en Beheercommissie De Goede Herder
Week Nederlandse Missionaris. Pinksteractie
Als MOV-werkgroep kunnen we u geen folders van de Pinksteractie aanreiken. En hoewel de
kerkcollecte op 1ste Pinksterdag niet bestemd zijn voor onze missionarissen, willen wij toch uw
aandacht vragen voor broeder Jan Heuft en Colinda Janssen. Beiden staan ze centraal in de
Week van de Nederlandse Missionaris 2020.
‘Het gaat om de ontmoeting met de ander en de ontdekking van de ander. Dát is
van waarde’ zegt broeder Jan Heuft. Als Witte Pater is hij al 50 jaar in Algerije
werkzaam. In 1969 werd hij uitgezonden en werkte als docent aan de
dovenschool. Toen het land gebukt ging onder terrorisme en 19 religieuzen
werden vermoord, onder wie 4 Witte Paters, stond er een persoonlijke bewaker
bij hem in de klas. De ramen waren wit geschilderd, zodat niet zichtbaar was dat een blanke
man voor de klas stond. Maar weggaan was voor Jan Heuft geen optie. ‘De Algerijnen konden
ook nergens heen’. Nu leidt hij een organisatie die gestrande migranten ondersteunt.
Migranten maken veel mee en leven in grote armoede. ‘Zij zijn geen mens meer in de
samenleving’. ‘Het gaat om de diepte van de mens in zijn doen en laten. Dat je daarin mee
mag leven. Dat opent een deur en je gaat daarna samen op pad.’ Hij zorgt ervoor, dat
kinderen van vluchtelingen naar school kunnen; begeleidt stervende migranten in het
ziekenhuis van Algiers en hij zorgde ervoor dat een doodgeboren tweeling op waardige wijze
werd begraven. ‘Samen met de grafdelvers, ruige mannen, hebben we geknield op de verse
grond. Moslims en christenen die met elkaar meeleven op zo’n verdrietige dag.’
‘Geroepen om met de Liberianen te bouwen aan een betere toekomst’, dat is de
roeping van Colinda Janssen, missionair werker. De 50-jarige verpleegkundige
uit Deventer hoorde 20 jaar geleden van de mogelijkheid om als lekenmissionaris uitgezonden te kunnen worden. Op een voorlichtingsdag bij de Witte
Paters in Cadier en Keer was zij meteen om. ‘Dit was wat ik moest doen. Het is
mijn roeping, daar ben ik van overtuigd.’ Haar eerste uitzending was naar een
vluchtelingenkamp in Ghana, waar 40.000 vluchtelingen werden opgevangen. De Witte Paters
hadden er een eigen plek op het terrein met een technische- en een dovenschool en een huisje
voor de arts. Daar werkte Colinda vooral met mensen met een beperking. In 2015 werd zij
voor de 2de keer uitgezonden, nu naar Tubmanburg in het westen van Liberia. Het was de
periode dat het ebola-virus veel slachtoffers maakte. ‘Ik wilde graag tijdens de uitbraak van
het virus aan het werk als missionaris. Vooral omdat ik de taal spreek’, licht zij toe.
Elke dag is er veel aanloop van mensen. Moeders met een ziek of gehandicapt kindje. Met
kinderen, die ondervoed zijn. Daarom heeft Colinda het Ma-Hawa project opgestart, waarbij zij
voedselpakketten in verschillende dorpen uitdeelt en er tevens medische zorg verleent. MaHawa betekent daar Eva, moeder van alle kinderen. Die naam heeft zij 5 jaar geleden van de
bewoners gekregen. Colinda is hun steun en toeverlaat, voor ouders die hun kinderen verloren
in de burgeroorlog of aan ebola. Zij voelt zich een gezegend mens om samen met de
Liberianen een bijdrage te leveren om hun land weer op te bouwen.
Mensen, als Jan Heuft en Colinda Janssen verdienen onze steun. Met de Pinksteractie laten wij
hen weten, dat wij achter hen staan. Mocht u dit willen uitdrukken met een financiële bijdrage,
dan kunt u uw gift overmaken op rekening nr. NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week
Nederlandse Missionaris Den Haag.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Digitale herdenking Jodenvervolging Leiden
Op 19 april 2020 zou de jaarlijkse herdenking van de vervolging van Leidse Joden plaatsvinden
in de Marekerk. Vanwege de uitbraak van het Corona-virus kon de herdenking dit jaar geen
doorgang vinden. Daarom is er dit jaar gekozen voor een digitale herdenking en lezen wij de
namen van 65 joodse onderduikers. Zij kwamen niet uit Leiden, maar zochten in Leiden een
veilige schuilplaats. Vaak zijn zij door verraad weggevoerd en uiteindelijk vermoord.
Op een nieuwe website vindt u de link naar de video-opname met het voorlezen van de
namen. Zie: http://www.herdenkingleiden.nl/

Wij willen op deze manier met eerbied aan hen denken
en ook dit jaar de herinnering levend
houden.
Op onze www.herdenkingleiden.nl vindt u de link naar
de video-opname met het voorlezen van de namen.
namens de Stichting Herdenking Jodenvervolging
Leiden,
Arno Hanssen, Secretaris
Roepingenzondag 2020: ‘Je komt als geroepen’.
In zijn brief voor Roepingenzondag 2020 spreekt Paus Franciscus over vier sleutelwoorden:
dankbaarheid, vermoeidheid, bemoediging en lof.
Voorop staat dankbaarheid omdat God degene is die jou roept. Geroepen worden doe je niet
op eigen kracht, het is de Heer die je de moed geeft om aan boord te gaan. En als je voelt dat
je als priester of diaken de juiste koers in je leven vaart, dan vervult dat je hart met grote
dankbaarheid. Ondanks de moeite en de uitdagingen die op je weg komen.
Paus Franciscus noemt deze moeite vermoeidheid. Vermoeidheid van de grote
verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap, van de tegenslagen en van het gevoel van
tekort te schieten tegenover de mensen die God aan je heeft toevertrouwd. Je hebt een groot
Godsvertrouwen nodig om te blijven geloven in de nabijheid van de Heer. Hij zal je
bemoedigen om als geroepene je weg te gaan en met toewijding je werk in dienst van de Kerk
te verrichten. En ook hier geldt: ‘Ora et Labora’. In het gebed breng je God lof en dat is het
fundament van al ons gelovig handelen.
Op 3 mei, Roepingenzondag, zal de eucharistieviering -uitgezonden worden op NPO2- komen
vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen, ons eigen bisdom. Pastoor Broeders, rector van
Vronesteyn, zal hierin voorgaan.
Voorafgaand aan de tv-mis wordt om 9.45
uur het Geloofsgesprek uitgezonden met
priesterstudent Sander Verschuur en diaken
kandidaat Ed Doe.
Wij nodigen iedereen uit mee te bidden en
mee te vieren, om roepingen voor het
priesterschap en het diaconaat.
Hoewel de brief van de Paus gericht is aan
de priesters, kunnen wij als gelovige
christenen de woorden dankbaarheid,
vermoeidheid, bemoediging en lof ook op
onze eigen roeping toe passen. Het is
immers onze roeping om de voorwaarden te
creëren voor een goede voedingsbodem,
waarin roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en het missionaire
werk beter verstaan kunnen worden. Hoe? Door zelf de roepstem van God te horen en er naar
te leven in ons gezin en familie, in ons werk, in onze inzet voor kerk en samenleving. Opdat de
geloofsgemeenschap van ‘De Goede Herder’ tegen ons kan zeggen: ‘Je komt als geroepen.’
Werkgroep MOV/Diaconie ‘DE Goede Herder’
NB. In gewone omstandigheden zouden wij een kerkdeurcollecte voor het centrum voor Priester- en Diakenopleiding
Vronesteyn gehouden hebben. Mocht u Vronesteyn willen ondersteunen met een gift, dan kan dat natuurlijk. Het
bankrekening nummer is: NL29INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn Voorburg.

Uit de zendbrief aan de parochianen van regio oost
Wekelijks schrijft pastoor Broeders een brief aan de parochianen van onze
parochie. Deze brief wordt gepubliceerd op de weblog www.hhpp-oost.nl. Op 15
april schreef hij: Hoe heeft u Pasen gevierd? En jij, wat heb jij gedaan? Alleen of
toch met mensen verbonden op afstand? Ik heb naast de liturgie ook mooie
programma’s op de televisie gezien, maar wat miste ik de gemeenschap. Wat
mis ik het samen vieren, samen zingen, samen bidden en de parochianen recht
in de ogen aankijken! Hoe rijk zijn wij eigenlijk om mooie gemeenschappen te
hebben waar wij samen ons geloof in de verrezen Heer mogen beleven. Op Paaszaterdag heb
ik onze paaskaarsen gewijd en straks bij de eerste viering in de kerk zullen wij deze kaars
brandend binnen brengen: de verrezen Heer in ons midden. Wat snak ik naar die datum!

Van Pasen naar Pinksteren
Nu wij Pasen hebben gevierd gaan wij op weg naar Pinksteren: 50 dagen lang. Zo komen we
uit op de vijftigste dag: Pentacoste - Pinksteren. We lezen in de wekelijkse vieringen uit het
boek van de Handelingen der Apostelen, door de evangelist Lucas geschreven. Het gaat over
de eerste jaren van onze kerkgemeenschappen. Wil je meelezen www.dagelijksevangelie.org.
Bewust lezend op weg naar Pinksteren.
Rozenkrans
Inderdaad, de Rozenkrans heeft ook vijftig kralen. Wil je aftellen (of optellen) naar het
Pinksterfeest, dan kun je heel goed de kralen van de rozenkrans gebruiken. Teken een
rozenkrans met vijftig open kralen en je kunt iedere dag opnieuw een kraal kleuren en zo ook
biddend op weg gaan naar Pinksteren. Zo zijn wij bewust biddend op weg naar Pinksteren.
Parochieberichten
Overleden:
Dhr. Henk Hockx, overleden 26 april 2020, 93 jaar oud
In Memoriam Jan Ensing
In de vorige Nieuwsbrief stond het bericht van overlijden van Jan Ensing en daarbij werd
vermeld, dat Jan koster was in de Menswording. Dat klopt. Maar Jan deed meer. Hij was het
gezicht van de MOV(Missie, Ontwikkeling en Vrede). Hij was een gedreven man bij missionaire
activiteiten. Vastenactie, Week Nederlandse Missionaris, MIVA, Wereldmissiedag en de
Adventsactie hadden zijn volle aandacht. Ook de ‘V’ van Vrede stond bij Jan hoog in het
vaandel. Vanuit Leiderdorp kwam hij trouw op de Werelddag van de Vrede naar de
‘Vredeswake’ op het Stadhuisplein in Leiden.
Jan was ook de coördinator van Sam’s Kledingactie. En veel Leiderdorpers wisten de weg naar
de Menswording te vinden. Dit leidde tot grote opbrengsten.
Jan heeft het fundament gelegd voor de huidige werkgroep MOV/Diaconie van ‘De Goede
Herder’. Maar niet alleen lokaal, ook binnen het Dekenaat Leiden, later bij Leiduinen en bij de
MOV van Leiden en Ommelanden was hij betrokken bij de gezamenlijke missie-activiteiten.
Bescheiden en integer heeft hij zijn zienswijze op Missie, Ontwikkeling en Vrede met ons
gedeeld. Voor zijn inzet zijn wij hem veel dank verschuldigd.
Toen in 2016 zijn Menswording werd gesloten, heeft Jan zich teruggetrokken. Meer dan 25 jaar
had hij deze geloofsgemeenschap gediend.
‘Wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’. Wij vertrouwen
erop, dat God tot Jan heeft gezegd: ‘Kom binnen in de vreugde van Mijn Koninkrijk’
Regina Krowinkel

Openstelling van de Goede Herderkerk

Al gedurende enkele maanden is onze Goede Herderkerk geopend tijdens de openingsuren van
het secretariaat. U hebt dan toegang vanaf de Hoge Rijndijk tot de corridor van de kerk waar
gelegenheid is voor een kaarsje bij Maria of voor gebed.
Opening op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.
Nu er geen zondagsvieringen mogelijk zijn, is de kerk ook op de zondagochtend geopend voor
gebed, een kaarsje of een moment van stilte. Wij nemen daarbij uiteraard alle voorgeschreven
RIVM richtlijnen in acht.
Opening op zondagochtend van 9.00 tot 10.30 uur.
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 29 mei.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 22 mei.

