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Nieuwsbrief 11
Vergeet niet om uw parochiekern te steunen
In onze parochiekern De Goede Herder zijn wij
voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’,
ook in deze beperkende coronatijd. Het pastoraal team
en vele vrijwilligers zetten zich daar naar vermogen en
binnen wat mogelijk is in coronatijd met hart en ziel voor
in.
Omzien naar elkaar op anderhalve meter brengen extra
inzet en kosten met zich mee. Denk aan het online
streamen van vieringen, sinds mei wekelijks vanuit onze
Goede Herderkerk. Denk ook aan initiatieven voor
mensen die in deze tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben.
En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren maar zeer beperkt mogelijk is door de coronamaatregelen,
waardoor de inkomsten van de kerk teruglopen. Om alle positieve inzet op pastoraal en
diaconaal gebied mogelijk te maken, wordt u als parochiaan gevraagd om een bijdrage.
Allereerst door uw financiële toezeggingen van afgelopen januari gestand te doen en, in deze
barre tijden, misschien nog iets meer te geven dan u van plan was.
Momenteel zijn vrijwilligers in de parochie al bezig om de nieuwe actieperiode van Kerkbalans
voor te bereiden. Deze loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021. Helpt u ook? Met uw
gift ziet u om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert. Zo houden wij
samen de parochie vitaal.
Kerkbalans is niet beperkt tot de actieperiode. Het hele jaar door kunt u een bijdrage geven.
Ook nu. Alle bedragen zijn welkom. Maar ook uw betrokkenheid en gebed ervaren wij als
waardevolle steun.
Beheercommissie De Goede Herder
Piet Bongers overleden
Op 9 oktober 2020 ontving ik een briefje van Piet en Tinie Bongers-van Rooijen uit Rotterdam,
alwaar ze blijven wonen. Een woord van dank voor de kaart met veel namen en wensen en al
die andere ontvangen wenskaarten. Haar kaart was verpakt in een zelfgemaakte enveloppe
van gezellig papier. Met Tinie lijkt het wat beter te gaan. Zelf zegt ze: We zijn wat
krakkemikkig geworden. En over de gezondheid van Piet waren ze zeker niet tevreden.
Recent kwam er bericht per telefoon: Piet is op de morgen van 26 oktober overleden.
Met pijn in het hart hadden Piet en Tinie Leiderdorp verlaten. Ze hadden er jaren gewoond met
een opgroeiend gezin. Het waren de jaren van de opbouw van de Vogelwijk, saamhorigheid en
de opbouw van parochie de Menswording. Ze namen er van harte aan deel. En we zagen hen
er: Piet als lector en later bij de KBO, Tinie bij de Gezinsvieringen en het Dameskoor.
Het waren voor hen gelukkige tijden. Veel moeite had Piet met de sluiting van de
Menswording, daar was hij eerlijk en open in. Piet werd 85 jaar.
We zullen de naam van Piet noemen bij de intenties tijdens de wake van Allerzielen. Dat de
hoop op nieuw leven in het Licht van de Eeuwige voor hem in vervulling mag gaan. En dat
Tinie in haar nog nieuwe omgeving de troost van Gods nabijheid mag ervaren.
Thea Dingjan-Zonneveld

Thuiscommunie
Voor onze parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen bieden
wij de mogelijkheid om de heilige Communie thuis te ontvangen.
Eén keer per maand, na de Eucharistieviering op zondagmorgen, neemt
een parochiaan de heilige communie mee vanuit de viering om aan u thuis
uit te reiken.
Als u, of iemand van wie u het weet, de H. Communie thuis wilt
ontvangen, kunt u contact opnemen met Nettie Vroonhof,
tel. 06 52 33 1390, of met het secretariaat. Schroom niet, wij komen
graag naar u toe.
Wij zijn ook op zoek naar mensen die de heilige Communie willen
uitreiken. Neem ook daarvoor contact op met Nettie Vroonhof of met het
secretariaat.
Nettie Vroonhof
Diaconaal weekend 7/8 november.
‘Laat ze niet vallen – Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan’
Binnen de parochie HH. Petrus Paulus wordt er jaarlijks in november
het Diaconaal Weekend gehouden. Hierbij wordt aandacht besteed
aan kwetsbare mensen.
Dit jaar gaat onze aandacht naar de ongedocumenteerden. Sinds
1 mei heeft de wethouder van Leiden de ‘Bed-Bad- en
Broodvoorziening’ ingetrokken en is er voor deze mensen geen
opvang meer in Leiden. De meest kwetsbare groep onder de
vluchtelingen laat men vallen. Wat door diverse hulporganisaties in
decennia is opgebouwd is de nek omgedraaid.
Het Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’ laat het er niet bij zitten en samen met andere betrokken
organisaties is er een plan bedacht om deze ongedocumenteerden een plek onder ons te
geven. Zij zijn al jaren stads- en streekgenoten. Daartoe is LOF (Leids-Ongedocumenteerden
Fonds) in het leven geroepen. Het fonds stelt geld beschikbaar aan organisaties, die concrete
hulp geven aan ongedocumenteerden in Leiden en omgeving.
Wilt u bij gelegenheid van het Diaconaal Weekend iets geven aan kwetsbare medemensen
onder ons, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL46INGB 0000 097065 ten name
van Diaconie Protestantse gemeente Leiden ovv. LOF. Dit geld wordt geoormerkt en komt ten
goede aan concrete hulp aan ongedocumenteerden.
Zie ook www.debakkerijleiden.nl. Daar kunt u ook de ‘Krant zonder Papieren’ vinden met
uitgebreide informatie.
Regina Krowinkel – Diaconaal Parochieel Beraad
Sinterklaasactie Serve the City Leiden
Sinds 2013 organiseren wij een Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en
Oegstgeest, voor kinderen van gezinnen die geen Sinterklaascadeautjes van hun ouders
kunnen krijgen omdat zij daar geen financiën voor hebben.
Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatjes, vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen
ouders/verzorgers die in deze categorie vallen de gelegenheid om hun kind(eren) bij ons op te
geven. Op deze manier zijn wij er zeker van dat het op de goede plekken terecht komt.
Een hele bijzondere actie, waar mensen altijd graag aan meedoen, maar waar ook veel
cadeautjes-inschrijvers voor nodig zijn (voor zo’n 250 kinderen / 100 gezinnen).
Het is mooi om zo tot zegen te zijn voor de gezinnen in Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten!
Wat houdt het in?
Wij vragen je om een cadeautje van €10,- te kopen voor een meisje of jongen
(voor wie hoor je na je aanmelding) en deze op vrijdagavond 4 dec of
zaterdagochtend 5 dec bij ons in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent
Bruunstraat 1 te Leiden. Alle cadeautjes worden daar verzameld en ingepakt
en ´s-middags bij de gezinnen thuisbezorgd, zodat zij 5 december een leuk
Sinterklaasfeest kunnen vieren!
Vind jij dit ook een leuk project en wil je meehelpen (doneren mag ook)? Meld
je dan z.s.m. aan (uiterlijk 8 november 2020).
Meer informatie, een impressie van vorig jaar of de inschrijving voor een
cadeautje opgeven, kunt u vinden op www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve the City).
Serve the City Leiden

Allerzielen in het licht 1 november 2020
Gewoontegetrouw vieren wij in de parochiekern de Goede Herder ‘Allerzielen in het licht’.
Het is mooi om jaarlijks met elkaar onze dierbaren te herdenken en dit te kunnen en mogen
doen met een viering, muziek, zang en allerlei rituelen op de begraafplaats naast onze kerk.
Dit jaar kan het helaas alleen in aangepaste vorm. De nabestaanden van hen die in het
afgelopen jaar zijn overleden zijn uitgenodigd voor een Woord- en gebedsviering om 13.00 uur
in de kerk. Voorganger is Thea Dingjan.
Met de genomen maatregelen kunnen er helaas maar 30 personen in de kerk aanwezig zijn.
Toch zijn er diverse manieren om onze overledenen te herdenken:
• door in de huiskamer zelf een kaars aan te steken en de zondagmiddagviering te volgen
via de website www.kerkdienstgemist.nl
• door intenties voor deze viering op te geven bij het secretariaat. De voorganger zal alle
namen van de overledenen bij het ontsteken van kaarslicht oplezen en in Gods
liefdevolle zorg aanbevelen.
• door de begraafplaats achter de kerk te bezoeken. Deze is de hele dag toegankelijk en
iedereen is van harte welkom. De graven zullen voor de viering gezegend worden en
het grote hart midden op het kerkhof zal vol staan met bloemen. De vrijwilligers van de
begraafplaats zorgen dat u zich welkom voelt in deze moeilijke dagen.
Namens de Pastoraatgroep Jeaneke van der Hulst
Lijst Namen overledenen 2019
Ad Kluiters
Ida Bos - Kooter
Nettie Smeets – Uleman
Aad Beereboom
Jan Gordijn
Ria Tacx – van Kampen
Rie van der Meer – Montanus
Gerard Wassenburg
Jo Vlasveld
Kees van Schie
Nel Koek – Zwetsloot
Theo Jaspers

– 2020
23-10-2019
3-12-2019
4-12-2019
20-12-2019
2-1-2020
21-1-2020
26-1-2020
16-2-2020
5-5-2020
16-6-2020
27-6-2020
23-8-2020

Geraniumasiel
Alweer voor het zesde jaar kunnen uitgebloeide geraniums ingeleverd worden bij Hoeve
Cronesteijn, bij de dagbesteding voor mensen met een beperking. Geraniums kunnen niet
tegen vorst en overleven vaak de winter niet. Van de planten maken de deelnemers van de
zorgboerderij stekjes, die volgend voorjaar weer bloeiende planten opleveren.
Hoeve Cronesteijn, ligt langs de Vliet, aan het
fietspad, net voor de Lammenschansbrug vanuit
Leiderdorp. De geraniums kunnen worden
gedeponeerd in de grote kist (met deksel) bij de
ingang van de Hoeve. Inwoners van Zoeterwoude
kunnen hun geraniums inleveren in de oranje bak
bij de ingang van het parkeerterrein bij het
hoofdgebouw van Swetterhage (adres:
Blankaartweg 2, Zoeterwoude).
Saskia Zandvliet, Leiderdorp Samenuit
Politiedossiers
Erfgoed Leiden heeft 23 meter archief aan politiedossiers over de oorlog. Vele duizenden
pagina’s dag- en nachtrapporten en zelfs ongeopende brieven. 75 jaar na de Bevrijding worden
die documenten vrijgegeven. Ze zijn al gescand en moeten nu worden uitgetypt.
Daarvoor zoekt het archief honderden vrijwilligers. Een mooie klus voor de komende winter?
Kijk op dossier071.nl en meld je aan om mee te werken.
Saskia Zandvliet, Leiderdorp Samenuit

Werelddag van de Armen
Op 13 juni heeft Paus Franciscus de Werelddag van de Armen aangekondigd. Deze wordt dit
jaar op 15 november gehouden.
In zijn brief gaat hij uitvoerig in op onze roeping om compassie te hebben met de armen.
De brief is nog niet in het Nederlands vertaald, maar vanuit het Bisdom kreeg ik deze citaten
toegestuurd. Deze wil ik graag met u delen.
“Deze pandemie kwam plotseling en trof ons
onvoorbereid, waardoor een krachtig gevoel
van verbijstering en hulpeloosheid ontstond.
Toch hielden handen nooit op om de armen
te bereiken. Dit heeft ons des te meer bewust
gemaakt van de aanwezigheid van de armen
in ons midden en hun behoefte aan hulp.
Structuren van naastenliefde, werken van
barmhartigheid, kunnen niet worden
geïmproviseerd. Constante organisatie en
training is nodig, gebaseerd op het besef van
onze eigen behoefte aan een uitgestrekte
hand.
De huidige ervaring heeft veel van onze aannames in twijfel getrokken. We voelen ons armer
en minder zelfvoorzienend omdat we onze grenzen en de beperking van onze vrijheid zijn gaan
voelen. Het verlies van werk en van de mogelijkheden om dicht bij onze dierbaren en onze
vaste kennissen te zijn, opende plotseling onze ogen voor horizonten die we lang als
vanzelfsprekend hadden beschouwd. Onze spirituele en materiële bronnen werden in twijfel
getrokken en we merkten dat we angst hadden. In de stilte van ons huis hebben we het
belang van eenvoud herontdekt en onze ogen gericht op de essentie. We realiseerden ons
hoezeer we een nieuw gevoel van broederschap nodig hebben, voor wederzijdse hulp en
achting.”
Het thema van dit jaar - "Strek uw hand uit naar de armen" - is dus een oproep tot
verantwoordelijkheid en toewijding als mannen en vrouwen die deel uitmaken van onze ene
menselijke familie. Het moedigt ons aan om de lasten van de zwaksten te dragen, in
overeenstemming met de woorden van de heilige Paulus: “Dien elkaar door liefde. Want de
hele wet wordt in één woord vervuld: ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ ... Draag elkaars
lasten en vervul zo de wet van Christus ”(Gal 5: 13-14; 6: 2). De apostel leert dat de vrijheid
die door de dood en opstanding van Jezus Christus is verleend, ons persoonlijk
verantwoordelijk maakt om anderen te dienen, vooral de zwaksten. Dit is geen optie, maar
eerder een teken van de authenticiteit van het geloof dat we belijden.”
Regina Krowinkel- Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Zondagsvieringen met maximaal 30 kerkgangers
Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen
gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de
komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober
kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. In de kerk
gelden nu de volgende regels:
• Vrije toegang zonder vooraf reserveren is in de regel niet mogelijk. Reserveren kan op
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend bij het secretariaat.
• Er wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van het
kerkgebouw.
• Na het desinfecteren van de handen wordt uw naam op de reserveringslijst
aangestreept en krijgt u een plaats toegewezen.
• Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang
door kinderen.
• De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal dertigpersonenregel. Parochies kunnen deze door de overheid toegestane uitzondering
aanhouden. Dat betekent bij uitvaarten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250
buiten.
Wij realiseren ons heel goed dat wij door deze beperkingen helaas niet iedere parochiaan een
plaats kunnen bieden. Wij hopen op uw begrip.
Uiteraard zijn alle vieringen te volgen via de livestream www.kerkdienstgemist.nl
Daar kunt u ook vieringen later terugkijken.
Beheercommissie De Goede Herder

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 aangepaste instructie “vieren op afstand” is als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.
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
bijdrage digitaal overmaken naar Parochiekern De Goede Herder:
Rekeningnummer: 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 1 november
Zondag 8 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november
Zondag 29 november
Zondag 6 december

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Adri Kortekaas O.S.B.
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo van Ulden O.F.M.
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp

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 4 december.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 27 november.

