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Boodschap van Bisschop Van den Hende 
Aan: de medewerkers in de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, zorginstellingen  en 
thuiszorg en aan mantelzorgers 
Geachte heer, mevrouw, 
We worden op dit moment gevraagd om uit veiligheid anderhalve meter afstand te houden. In 
uw werk en door de zorg die u verleent is dat vaak niet mogelijk. Met de videoboodschap die 
op de website bisdomrotterdam.nl is geplaatst wil ik u graag groeten en een hart onder de 
riem steken.  
De boodschap is opgenomen bij het beeld van de barmhartige Samaritaan bij het Erasmus 
Ziekenhuis in Rotterdam. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37) 
vertelt hoe iemand wordt overvallen door rovers die hem halfdood langs de kant van de weg 
laten liggen. Er komen eerst twee mensen voorbij die niet met hem in aanraking willen komen. 
Een priester en een leviet maken een grote boog van waarschijnlijk veel meer dan anderhalve 
meter. Dan komt een Samaritaan met een rijdier langs. Hij ziet de hulpeloze man 
en wordt tot in het diepst van zijn wezen geraakt. Hij gaat naar hem toe, tilt hem 
op zonder die anderhalve meter in acht te nemen en brengt hem in veiligheid. 
Ik hoop dat dit beeld van de barmhartige Samaritaan mensen doet denken aan 
ieder die met zorg en aandacht wordt verpleegd en verzorgd en aan de toewijding 
die dat vraagt. Mensen die werken in de zorg worden wel in onze tijd helden 
genoemd. Maar het woord 'held' kan ook zo gauw weer verbleken. Het is tenslotte 
niet lang geleden dat zorgmedewerkers aandacht vroegen voor hun inkomen en 
waardering vanuit de samenleving. 
Ik hoop en bid dat ook als het coronavirus op zijn retour raakt en we misschien 
een medicijn vinden om het te stuiten, de waardering voor de zorg blijft. De zieken verzorgen 
en nabij zijn is een werk van barmhartigheid. Dat verdient steun vanuit de samenleving met 
alle waardering en faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Nu en ook in de toekomst als de crisis 
afneemt. 
Met vriendelijke groet en in gebed verbonden, 
J. van den Hende, Bisschop van Rotterdam 
 

Het wonder van de kleine goedheid, in tijden van eenzaam sterven 
en beperkt afscheid 
Eenzaam sterven en afscheid in kleine kring, dat zijn thema’s die velen 
bezighouden in deze tijden van corona. De thema’s spelen een grote rol in 
verpleeghuizen en zorgcentra, maar raken ook de dagelijkse praktijk van 
kerken.  
De Vlaamse rouwdeskundige Manu Keirse schreef er samen met Leo Fijen 
een boek over en voelde als geen ander aan hoe urgent en actueel deze 
thema’s zijn en waarom ze ook een goede rouw in de weg kunnen zitten. 
Daarom kwam hij ook met concrete handvatten voor familieleden die niet bij 
het sterven konden zijn en voor dierbaren die niet bij de uitvaart of crematie 
mochten komen.  

boekinformatie: Paperback | ISBN 9789493161320 | NUR 749 | 112 pag. | € 14,90 
Leverbaar via de boekhandel of via www.adveniat.nl 
Adveniat 
  



Vastenactie 2020 
Johannes en Miriam Witt van Fidesco konden ons begin mei goed nieuws melden. Ook al zijn 
de kerkdeuren dicht en konden er geen donaties gedaan worden in mandjes, bussen of 
collecteschalen, toch hebben zij voor hun project in Guinee meer dan € 10.000 binnengehaald. 
Dat was de voorwaarde voor Vastenactie om het resterende bedrag ad € 3.400 bij te leggen. 
Ongetwijfeld heeft hun presentatie op 1 maart in onze kerk medeparochianen van 
‘De Goede Herder’ ervan overtuigd, dat hier geholpen moest worden.  
De restauratie in Guinee is begonnen. Als de bedragen binnenkort overgemaakt 
worden naar het Medisch Centrum Saint Gabriel, kunnen de werkzaamheden 
voltooid worden voordat het regenseizoen begint. 
Door de situatie rond het coronavirus hadden wij dit resultaat niet durven dromen. 
Daarom onze hartelijke dank aan iedereen, die heeft bijgedragen. 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
 
 

Parochieberichten 
 
 

Overleden: 
Mevr. Jo Vlasveld, overleden 5 mei 2020, 89 jaar oud 
 
Vieringen van de Goede Herderkerk  
 
Hervatting kerkdiensten 
Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat 
met maximaal 30 gelovigen (via reservering vooraf) en met inachtneming van alle andere 
richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige 
Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni, wanneer in de Nederlandse 
kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd. 
In verband hiermee hebben de bisschoppen protocollen laten opstellen: voor de gelovigen, 
voor de bedienaren en voor de gang van zaken in de kerkgebouwen.  
Binnenkort zal het pastoraal team in samenspraak met het parochiebestuur aangeven wat de 
implicaties zijn voor het hervatten van de vieringen in de parochiekernen van de HHPP. 
Berichtgeving hierover volgt via de weblog en in de volgende nieuwsbrief. 
 
Online vieringen 
Sinds enkele weken is de Goede-Herderkerk aangesloten op de technische infrastructuur van 
kerkdienstgemist.nl. Op deze pagina: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-
Parochiekern-De-Goede-Herder---Zoeterwoude kunt u de kerkdiensten live bijwonen vanachter 
uw computer, u kunt kerkdiensten terugkijken, en u kunt de agenda voor de komende 
diensten raadplegen.. 
 
Openstelling kerk 
De Goede Herderkerk is geopend tijdens de openingsuren van het secretariaat. U hebt toegang 
vanaf de Hoge Rijndijk tot de corridor van de kerk  
Opening op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tot er weer zondagsvieringen mogelijk zijn, is de kerk ook op zondagochtend geopend voor 
gebed, een kaarsje of een moment van stilte.  
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 26 juni. 
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 19 juni. 

 


