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Nieuwsbrief 10
ATD Vierde Wereld “Samen voor waardigheid”
ATD is een lokale, nationale en internationale groep
mensen die met het doel de allerarmsten een waardige
plek in de samenleving te geven. Zij zetten elkaar in
beweging om hun talenten te ontdekken en te
gebruiken. Zij leren wat menselijke waardigheid is,
juist van mensen die vaak minderwaardig worden behandeld. Vrijwilligers van deze
mensenrechtenbeweging worden ‘medestanders’ genoemd. Zij werken mét in plaats van vóór
mensen aan de rafelrand van de samenleving.
Zij krijgen vaak de vraag voorgelegd: ‘Wat doen jullie nou?’ ‘Wat ga je dan doen als werk?’
Joseph Wresinki, de oprichter schreef daarover in een boekje over het volontariaat (de fulltime
vaste werkers): “De vragen die men ons gewoonlijk stelt zijn in de trant van: ‘Wat doen jullie
concreet, wat is jullie officiële statuut, wat is jullie financiële toestand?’ En door deze vragen
zeggen wij niets over onszelf, niets over wat ons doet groeien, niets over wat ons hoop en
moed geeft, niets over het vertrouwen in de liefde die maakt dat we de allerarmsten kunnen
bereiken en aan hun zijde blijven staan, hun hopeloze situatie meebeleven en deze met hen
veranderen”. Dit vraagt om vorming en samenwerking van twee kanten.
De dag van 17 oktober, werelddag van de armen, is sinds 1987 een speciale dag om de
wanhoop en de hoop, het sterven en het leven van mensen in armoede te eren. Dit initiatief
van ATD, met een herdenkingssteen op het Plein van de rechten van de Mens in Parijs, heeft
anno 2020 vele mensen wereldwijd in beweging gezet.
Aan buitenstaanders vraag ik om met mij niet alleen op 17 oktober, maar continu bewust te
zijn van de armoede, die mensen uitsluit, zodat ook wij in beweging komen.
Regina Krowinkel
Het verdriet van Brabant
“Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona”
is een gedenkboek dat is samengesteld door de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard de
Korte. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten
mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het
geloof in onmogelijke tijden. Het boek is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleggen:
door alle verhalen heen is het verdriet tastbaar, spreekt de compassie van kerken en kloosters
die zelf ook zwaar worden getroffen en zoekt iedereen naar rituelen die troost en hoop geven
door alle sterven heen. En daarnaast is dit boek ook een spiegel voor iedereen in Brabant: hoe
kun je nabij zijn ook in de maanden die nu gaan komen.
De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals
bisschop Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en
kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van corona en
weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze
bemoediging wordt afgewisseld met ontroerende verhalen uit de
zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende
voorbeelden van pastorale teams die hun weg vonden in deze
ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het boek is vanaf 18 september verkrijgbaar in de boekhandel of
via www.adveniat.nl.
Adveniat

Missio Wereldmissiemaand 2020
Gelukkig de Vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika

West-Afrika: vrede onder druk. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in
de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende
religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake
van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is de vrede onder druk komen te staan.
Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de
terreurgroep Boko Haram nog altijd actief. In maart doodden de moslimfundamentalisten in
Nigeria en in het naburige Tsjaad meer dan honderd soldaten.
Corona in West Afrika. Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt
zich nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige
economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten
wanneer zij een dag hun werk niet kunnen doen. Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan
niet in deze informele economie. De mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het
Afrikaanse continent heeft bereikt.
Het sterke netwerk van de katholieke Kerk. In deze crisis kan de Katholieke Kerk van
West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp
aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna
geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen
terzijde staan en moed geven. In de woorden van Ignatius Kalgama, aartsbisschop van Abuja,
Nigeria: ‘Op dit moment lijkt alles alleen maar duister en beangstigend. Maar wij geven nooit
op. Wij hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan en die overwonnen.
Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat wij het samen doen.’
Stemmen van hoop. Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede
en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke
medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen
etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.
Zoals zuster Maria Vitalis Timtere, die in Yola, Nigeria in een ziekenhuis werkt. Zij zorgt voor
families die gevlucht zijn voor Boko Haram. Zij wonen al jaren in provisorische hutten op het
terrein van de kerk, dat Bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria:
‘Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet
op te geven’. Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Overal waar zij dat kan
geeft zuster Maria informatie hoe men zich kan beschermen.
Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee!
Geef in de collecte op Missiezondag, 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015
66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘de Goede Herder’.

Alpha cursussen zowel op locatie als online
Dit seizoen wordt de Alpha cursussen op meerdere manieren
aangeboden. Live, met een gezamenlijke maaltijd, of via Zoom achter
uw eigen computer. In de cursus verkennen wij 10 weken lang het
christelijk geloof. Zo komen de volgende vragen aan bod:

Wie is God?

Wat is geloven?

Hoe de Bijbel lezen?

Hoe bidden?

Geloof=steun?

Goed en kwaad?

Wat doet de heilige Geest?

Live met maaltijd.
maximaal 7 deelnemers
(ivm corona)
Wanneer
Start/Einde

Waar
Info/Opgave

Waarom Kerk?

Online via Zoom
(geen maaltijd)
Avondsessies
Maandagavond,
19.30 -21.15 uur

Online via Zoom
(geen maaltijd)
Ochtendsessies
Woensdagochtend,
10.30 -12.00 uur

wekelijks,
ma 21 sept. t/m 23 nov. +
zat.24 okt., 10.00-16.00u

wekelijks,
ma 21 sept. t/m 23 nov. +
zat.24 okt., 10.00-16.00u

Petruszaal,
Lammenschansweg 40a,
links van Kerk
Bas van Pampus, pw
06-52246826
pwbasleiden@gmail.com

Thuis en Petruszaal,
Lammenschansweg 40a,
links van Kerk
Pastoor Smith,
jhsmithpr@gmail.com

wekelijks,
woe 23 sept. t/m 25
nov.+
zat.24 okt, 10.00-16.00u
Thuis en Petruszaal,
Lammenschansweg 40a,
links van Kerk
Bas van Pampus, pw
06-52246826
pwbasleiden@gmail.com

Maandagavond,
18.45-21.30 uur

Bas van Pampus
Diakenwijding

Op zaterdag 19 september wijdde Mgr. Van
den Hende — op voordracht van rector
Walter Broeders— door handoplegging en
gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot
diaken voor het bisdom Rotterdam. De
wijding vond plaats tijdens een
eucharistieviering in de HH. Laurentius en
Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.
Ed Doe studeerde aan de Diakenopleiding
Bovendonk. Melchior Kerklaan studeerde aan
de Diakenopleiding Bovendonk en aan de
Tilburg School of Catholic Theology. Beiden
ontvingen hun vorming via Centrum
Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom
Rotterdam. Zij zullen als permanent diaken een aanstelling krijgen in het parochiepastoraat.

Eerste Communie
De Eerste Communie zou dit jaar op 4 oktober gevierd worden, maar wordt verplaatst naar het
voorjaar van 2021

Vieringen De Goede Herder
Om een viering in de kerk te kunnen bezoeken dient u zich vooraf per e-mail 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.
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 bijdrage 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: 9:0011:00 uur. U hebt toegang tot de kerk via het secretariaat, Hoge Rijndijk 18.
Zondag 27 september
Zondag 4 oktober
Zondag 11 oktober
Zondag 18 oktober
Zondag 25 oktober

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo van Ulden O.F.M.
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Pater vd Poel
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Rob Kurvers
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Kortekaas

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 30 oktober.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 23 oktober.

