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Nieuwsbrief 9 
 
VredesOntmoeting maandag 21 september 2020 16.00-17.00 uur. 
Hooglandse Kerkgracht 
 
Maandag 21 september organiseren de diaconieën van De 
Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties -in het kader 
van de Vredesweek van PAX Nederland- een VredesOntmoeting 
op de Hooglandse Kerkgracht. 
Het thema dit keer is: Vrede verbindt verschil. Verschillen in 
cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele 
opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid 
van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. 
Een viertal sprekers zal reageren op de stelling: “Verschil is niet 
een probleem dat moet worden opgelost, maar een kwaliteit die 
aan vrede kan bijdragen. ”Zij spreken over wat hen raakt, wat 
hen inspireert, wat hen angstig en onzeker maakt”. Tijdens deze 
VredesOntmoeting worden àlle zintuigen geprikkeld. 
In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het 
verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van het blijven 
hangen in het eigen gelijk. Laten we luisteren naar elkaars 
verhalen en de kans grijpen om iets te leren over die ander, om een brug te slaan naar de 
naaste die ons anders en vreemd is. Juist omdat het in coronatijd zo lastig is om die verbinding 
te maken. 
 
Uiteraard nemen wij de overheidsmaatregelen rond het gezamenlijke bestrijden van het 
coronavirus in acht. Daarom is aanmelden verplicht via info@debakkerijleiden.nl o.v.v. 
VredesOntmoeting en het aantal personen. Er is plaats voor 80 deelnemers. 
 
Wij, de leden van de MOV, hopen, dat er vanuit onze parochiekern ‘De Goede Herder’ aandacht 
is voor de V van Vrede en er een delegatie naar deze VredesOntmoeting komt. 
 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder 

 
Herinnering:    MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie   
In Nieuwsbrief 7/8 Hebben wij u geïnformeerd over de 
aandacht die de MIVA dit jaar besteedt aan de meer dan 
1.000.000 Rohingya vluchtelingen uit Myanmar. Zij leven in 
Bangladesh in het grootste vluchtelingenkamp van de 
wereld leven. Ze zijn verstoken van medische zorg, mede 

omdat er ambulances ontbreken. Dit jaar willen wij Pionier Anwar, die zijn leven in het teken 
stelt van deze mensen, helpen aan een 2de ambulance voor het andere kamp, waarin hij 
werkzaam is.  
‘Samen helpen we Anwar zijn bestemming te bereiken.’ Een kerkdeurcollecte houden is 
gezien de situatie niet mogelijk. Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid om de MIVA te 
steunen via een gift op rekeningnummer: NL42INGB 0000 0029 50 t.n.v. Miva ’s 
Hertogenbosch. 
Alvast onze dank! 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 

 
 



 
 

Parochieberichten 
 
 

Overleden: 
Mw. Koek-Zwetsloot, overleden 27 juni 2020, 80 jaar  
Bert Pieterse, overleden 24 juli 2020, 80 jaar  
Theo Jasperse, overleden 23 augustus 2020, 76 jaar 
 
Doopsel: 
Op zondag 20 september 2020 zal worden gedoopt: 
Jens Alexander Cornelis Maria Kalshoven 
 
Vieringen De Goede Herder 
 
In verband met het coronavirus mogen er maximaal 70 parochianen bij 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 (071 - 541 15 10). Dit kan op maandag-, woensdag- en 
vrijdagochtend tot 11:00 uur. U mag zich voor meerdere zondagen opgeven. Als u b.v. elke 
zondag naar een viering wilt komen kunt u dat ook aangeven. Als u toevallig een keer 
verhinderd bent, kunt u zich afmelden. Zie ook de instructie ‘ Vieren op afstand’ die is 
toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 
 
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 plaats na elke viering door middel van mandjes achterin de 
kerk. Als u niet naar een viering kan/wilt komen maar u wilt de kerk toch steunen, kunt u uw 
normale collecte digitaal overmaken naar Parochiekern De Goede Herder: NL 08 RABO 0375 
3053 27. Alvast hartelijk dank! 
 
Kaarsje opsteken bij Maria  
Er is gelegenheid voor een gebed en om een kaarsje op te steken in de kerk bij Maria, op 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de openingsuren van het secretariaat: 9:00-
11:00 uur. U hebt toegang tot de kerk via het secretariaat, Hoge Rijndijk 18. 
 

Zondag 30 augustus 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 6 september 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 13 september 09.30 uur Woord- en gebedsdienst 
Voorganger: Thea Epskamp 

Zondag 20 september 09.30 uur Eucharistieviering (met doop van Jens Kalshoven) 
Voorganger: Pastoor Walter Broeders 

Zondag 27 september 09.30 uur Eucharistieviering 
Voorganger: Pater van Ulden 

 
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 25 september. 
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 18 september. 
 

     
                    

  

 



 

VIEREN OP AFSTAND  

Instructie voor het bijwonen van vieringen in het kerkgebouw van De 
Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk) op anderhalve meter afstand  

1. U meldt zich vooraf aan—Om een viering in het kerkgebouw te kunnen 
bezoeken dient u zich vooraf per email of telefonisch aan te melden bij het 
secretariaat. Dat kan tot vrijdag 11:00 uur voorafgaand aan de eerstvolgende 
zondagviering.  

Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com De medewerker 
van het secretariaat noteert bij aanmelding uw emailadres of 
telefoonnummer op een lijst, en ook het aantal zitplaatsen. U kunt ook een of 
meer huisgenoten aanmelden.  

2. Uw aanmelding geldt als reservering — Wie zich bij het secretariaat heeft 
aangemeld kan rekenen op een gereserveerde plaats. Alleen wanneer het 
aantal beschikbare zitplaatsen bereikt is, zal het secretariaat u laten weten 
dat er geen plaats meer is.  
 

3. U betreedt de kerk via de achterzijde — Kom wat eerder naar de 
zondagsviering dan gebruikelijk, omdat het langer duurt voor u bij uw 
zitplaats bent. Bij het betreden van het kerkgebouw bent u verplicht om uw 
handen te desinfecteren. Dit kunt u doen in de corridor, waar een dispenser 
met handgel staat. U kunt ook zelf een flesje met handgel meenemen. Deuren 
staan zoveel mogelijk open. De garderobe bij de toiletten kunt u niet 
gebruiken. Houd daarom uw jas aan of bij u.  
 

4. Controle van de reservering—U wordt verwelkomd door een coördinator, die 
controleert of uw naam voorkomt op de lijst met aangemelde bezoekers. U 
pakt zelf, indien nodig, een zangbundel en/of orde van dienst. Deze dient u na 
de viering zelf weer terug te plaatsen.  
 

5. U krijgt een plaats aangewezen — Een van de kosters leidt u naar uw plaats. 
U bent niet vrij om zelf een plaats te kiezen. Dit is nodig om de optimale 
vulling van de zitplaatsen in het gebouw te realiseren met de anderhalve 
meter afstand die nodig is. Tussen twee kerkgangers blijven drie zitplaatsen 
onbezet. Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten.  

 



6. Aanwijzingen door de koster — Tijdens eucharistievieringen zal de koster 
toezien op een geordende communiegang, rij voor rij. Voorafgaand aan de 
communie dient u opnieuw uw handen te desinfecteren. Ook na de viering 
ziet de koster erop toe dat de bezoekers rij voor rij het kerkgebouw verlaten.  
 

7. Collecte — De collecte wordt niet tijdens de viering gehouden maar erna. Bij 
het verlaten van de kerk staat in de corridor een collecteschaal klaar waarin u 
uw bijdrage kunt deponeren.  
 

8. U verlaat de kerk via de Rijndijkzijde. — De koster zal u naar de uitgang aan 
de Rijndijkzijde leiden. Vergeet niet om uw jas mee te nemen.  
 

9. Mindervaliden — Als u mindervalide bent, wordt u (en uw begeleider) 
verzocht even te blijven zitten. U kunt dan in alle rust het kerkgebouw 
verlaten via de achterzijde (met de rolbaan).  
 

10. Geen koffie en thee — Er kan helaas geen koffie en thee geschonken worden 
na de viering, omdat dit niet goed te combineren is met het bewaren van 
anderhalve meter afstand. 
 

11. En verder ... — Houdt u aan de basisregels:  

• Houdt anderhalve meter afstand; 	
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 	
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten of koorts heeft. 	

 

Beheercommissie parochiekern De Goede Herder.  

 

 

	

 


