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Gratis online Studieweek Mystiek 
Het Titus Brandsma Instituut heeft een primeur. Dit jaar 
organiseren wij onze eerste online Studieweek Mystiek 'In de 
leerschool van Titus Brandsma'. Anne-Marie Bos heeft voor de 
gelegenheid de Studieweek van 2018 over Titus Brandsma 
bewerkt en geschikt gemaakt voor een online Studieweek.  

In de eerste week van juli (6 t/m 10 juli) bieden wij dagelijks twee colleges aan van ieder 35 à 
45 minuten. U vindt de colleges op onze website. De colleges kunt u op deze manier in uw 
eigen tijd en in uw eigen tempo volgen. Anne-Marie Bos verzorgt ook drie korte interactieve 
colleges aan het eind van de middag, waarin ingediende vragen behandeld worden. 
Doet u mee? Meldt u zich dan nu aan op 
https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/onlinestudieweek/. 
Titus Brandsma Instituut 
 
Achter de schermen 
In het meest recente nummer van ‘Rondom de Kerk’  (jaargang 15 no. 6) op bladzijde 19, 
vertelt de kroniekschrijver van De Goede Herder ons welke activiteiten er in de afgelopen 
Corona-periode zijn verricht en door wie. Er is veel uitgevoerd ten behoeve van de commu-
nicatie tussen de parochianen onderling. Om zo naar buiten te kunnen treden is echter ook 
onzichtbaar werk nodig. Achter de schermen werd gestuurd. 
Voortdurend kwam er in de afgelopen maanden berichtgeving van de overheid en van de 
bisschoppen. Ter plaatse moet dat worden vertaald in wat haalbaar en uitvoerbaar is, of wat 
niet. En dan kwam er weer een nieuwe ‘Update’ die aan gaf wie ‘wat’ in gang zet en verant-
woordelijk is voor de afwikkeling. Bij elk kerkelijk feest in deze periode, en dat waren 
er veel, is dat wel het geval geweest.  
Veel teksten, gebeden en berichten werden gedrukt zodat ze konden worden 
meegenomen en verspreid. Intussen werd de aansluiting op www.kerkdienstgemist 
gerealiseerd, dat bracht weer ander regelwerk mee. Nu de voorschriften worden 
versoepeld is er aandacht nodig voor gebruik en indeling van de ruimte in de kerk. Zeer 
zeker verborgen achter de schermen werd er nagedacht en gewerkt aan de felicitatie 
voor pastoor Broeders per e-book. En de Schaapskooiblogger stuurt wel 3 maal per 
week berichten rond. Verder gebeurde er misschien nog veel meer, maar dat is dan 
aan mijn aandacht ontsnapt.  
Het lijkt me gepast om een woord van dank te richten tot de leden van de Commissie van 
Beheer, de Pastoraatgroep en van het Secretariaat. Alert en in voortdurend overleg: dank je 
wel! Wij zijn nog niet van het virus af, maar de afgelopen periode geeft vertrouwen voor de 
komende tijd. 
Thea Dingjan-Zonneveld 
 
  



MIVA – Missieverkeersmiddelenactie 
Augustusmaand is MIVAmaand. In 1935 werd de MIVA opgericht met het doel missionarissen 
te ondersteunen met vervoer, zodat zij de mensen, die aan hen zijn toevertrouwd, kunnen 
bereiken. MIVA bestaat dus 85 jaar. MIVA is met haar tijd meegegaan. Het is nog steeds het 
enige goede doel in Nederland dat zich richt op ondersteuning met vervoersmiddelen. En 
tegenwoordig ook communicatiemiddelen, omdat ook deze de bereikbaarheid vergroten. De 
MIVA ondersteunt kleinschalige initiatieven, waar mensen zich inzetten voor het welzijn van de 
lokale bevolking.  
In 2020 zal de MIVA aandacht besteden aan de Rohingya, die in 2017 uit Myanmar werden 
verdreven en naar Bangladesh zijn gevlucht voor de verschrikkingen. Aan de grens met 
Myanmar verblijven 1.000.000 vluchtelingen in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Dit 
gebied is verdeeld in 34 kampen, waar 50.000 mensen per kamp zijn ondergebracht.  

 
Pionier Anwar stelt zijn leven in het teken van deze mensen. 
Intussen hebben internationale hulporganisaties ziekenhuizen in het gebied gebouwd, maar die 
moeten wel bereikbaar zijn voor de mensen. In kamp 19 beschikt Anwar nu over een 
ambulance en hij hoopt, dat de MIVA dit jaar - na de bijdragen van ons- in de gelegenheid is 
om een 2de ambulance te geven voor het andere kamp, waarin hij ook werkzaam is. Samen 
helpen wij Anwar zijn bestemming te bereiken. ‘Zonder vervoer geen zorg’ vertelt Anwar. Een 
ambulance kan echt het verschil maken. Hij vertelt het verhaal van Rehan, een 3-jarig 
jongetje, dat op een avond met zijn vader naar het oogziekenhuis komt, op 20 km van het 
kamp. Eén oog is aangetast, voor het andere oog wordt gevreesd. Als er direct vervoer 
beschikbaar was geweest, had het oog gered kunnen worden. Voor een operatie moet Rehan 
naar een ziekenhuis in India. 
Helpt u mee om dit te realiseren? In het weekend van 29/30 augustus houden wij – indien het 
coronavirus ons niet tegen houdt – een kerkdeurcollecte. Voor degenen, die de voorkeur geven 
aan een online donatie volgt hier het rekeningnummer van de MIVA: NL42INGB 0000 0029 50 
t.n.v. Miva ’s Hertogenbosch. 
Zie ook www.MIVA.nl voor verdere informatie over dit project. 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
 
 
 

Parochieberichten 
 
 

Overleden: 
Dhr. Kees van Schie, overleden 16 juni 2020, 76 jaar oud 
 
Gedoopt: 
Andy Schimmelpenningh, gedoopt op 10 juni 2020 
 
  

 



Vieringen De Goede Herder 
 
In verband met het coronavirus kan er maar een beperkt aantal parochianen bij de vieringen 
aanwezig zijn. Om een viering in de kerk te kunnen bezoeken dient u zich vooraf per email of 
telefonisch aan te melden bij het secretariaat. Dat kan tot woensdag 11:00 uur voorafgaand 
aan de eerstvolgende zondagviering. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de instructie 
opgenomen. 
 
De vieringen zijn ook online te volgen. 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. 
 
De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u uw normale collecte digitaal 
overmaken naar Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27? Alvast hartelijk 
dank! 
 
Openstelling kerk 
Vrije toegang tot het kerkgebouw: op zondag, van 10:45-11:45 uur (dus na de viering met 
vooraf aangemelde parochianen), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de 
openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.  
U hebt toegang vanaf de Hoge Rijndijk tot de corridor van de kerk.  
 

Zondag 28 juni 09.30 uur Woord- en gebedsviering 
Voorganger: Thea Epskamp 

Zondag 5 juli 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 12 juli 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 19 juli  09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Rob Kurvers 

Zondag 26 juli  09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater Leo van Ulden O.F.M. 

Zondag 2 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: pater Adri Kortekaas O.S.B. 

Zondag 9 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: pater Thijs Moons O.F.M. 

Zondag 16 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 23 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastor Rob Kurvers 

Zondag 30 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meldt 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 augustus. 
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 21 augustus. 


