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Ten geleide 
 

 

Beste parochianen van De Goede Herder,  

 

Over enkele dagen vieren wij het kerstfeest. Een feest dat anders zal 

zijn dan in voorgaande jaren. Wij hebben nu te maken met vele 

restricties vanwege het Corona-virus, en sinds 14 december ook met een 

nieuwe lockdown. Helaas hebben we moeten besluiten dat de 

kerstvieringen op 24 en 25 december zonder kerkgangers zullen 

plaatsvinden en alleen via de website kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. 

Een moeilijke en pijnlijke beslissing! 

 

En toch zijn wij en blijven wij met elkaar verbonden.  

 

Dit boekje met teksten, gebeden en opdrachten — vervaardigd door de 

pastoraatgroepen van regio oost — bezorgen wij bij alle leden van onze 

parochiegemeenschap, om met elkaar ons te verdiepen en bezinnen op 

het kerstfeest. Op de icoon afgebeeld op de omslag van het boekje ziet 

u diverse scènes uit het kerstverhaal die terugkomen in de acht dagen 

van Kerstmis. 

 

Kerstmis is een feest om samen te beleven. In onze kerk  

worden de vieringen uitgezonden via een livestream. 

Wat zou het mooi zijn als u dat mee kon vieren. Niet 

alleen, maar zoveel mogelijk samen: met uw gezin, 

met jouw vrienden of vriendinnen of met uw 

kleinkind. Vraag hen gerust.  
 

Dat het Licht van het Kerstkind ons hart mag raken!  
 

 

Pastoor Walter Broeders  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Voor de kinderen 
 

Wil je ook meedoen aan het kerstoctaaf? 

Kijk dan iedere dag goed naar het plaatje.  

Wat zie je gebeuren, wat kan jij er over vertellen? 

Er zijn veel plaatjes die je in kan kleuren. 

Als jij kleurt is er misschien wel iemand die je  

iets kan vertellen over het Bijbelverhaal dat er bij hoort, 

of zoek het verhaal op in de kinderbijbel en lees het. 

 

Maak je eigen gebedjes, dat is best moeilijk hoor. 

En misschien kun je ook wel een mooie kaars versieren, met was 

of met klei, met stickertjes of een mooie tekening met stift. 

Hoe leuk is het als jouw eigen kaars iedere dag even mag branden 

bij de kerststal. 

 

  



Kerstavond 24 december 
 

Het is kerstavond. Vanavond staan wij stil bij de geboorte van Jezus.  

Vermoeid komen zij aan in Bethlehem. Daar gebeurt waarover de 

profeten hebben geschreven: Zie de maagd zal zwanger worden en een 

kind ter wereld brengen. 
 

Jozef en Maria gaan naar Betlehem 

Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan 

trouwen, en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, 

werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria 

wikkelde Hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren, 

want er was voor hen nergens plaats om te slapen. 

 

Steek een kaarsje aan bij uw kerststal en vier met ons mee via:     
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---

Zoeterwoude/events  
 

Zoek de viering van uw keuze: 

24 december, 17:00 uur: Dienst met lezingen en kerstliederen door 

zangers van het dames- en herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp; 

lector: Stephanie Jägel 

24 december, 19:00 uur: Gezinsviering, met zangers van het tienerkoor. 

Voorganger Thea Epskamp 

24 december, 21.00 uur: Eucharistieviering, met zangers van het 

hetjongeren-middenkoor. Voorganger: pastor Bertus Wessel 

U kunt ook op een later moment de uitzendingen bekijken! 

Na de viering kunt u het kindje Jezus  

plechtig in de kribbe leggen en bidden  

dat het kind Jezus dit jaar opnieuw in  

uw/jouw hart geboren mag worden.  

 

 

Zalig Kerstfeest voor u,  

voor jou en jullie familie!! 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---Zoeterwoude/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---Zoeterwoude/events


  
 

Eerste Kerstdag 25 december 2020 

 

‘Heden is u een redder geboren, Christus de Heer” 
 

De herders gaan naar Betlehem 

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen 

elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat 

er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’  Ze gingen meteen naar Betlehem. 

Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de 

herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over Hem gezegd had. 

Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders.  

Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken 

over wat de herders gezegd hadden. De herders 

gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en 

dankten Hem voor alles wat ze gezien en gehoord 

hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd 

had. 
 



Het is misschien mooi om vandaag iemand te bellen  

die u niet vaak spreekt om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen. 

 

 

Steek een kaarsje aan bij uw kerststal en vier met ons mee via:     
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---

Zoeterwoude/events  
 

 

25 december, 09.30 uur: Eucharistieviering, met zangers van het dames- 

en herenkoor. Voorganger: pastor Kees van Vliet 

25 december, 14:00 uur: Kindje wiegen, met Stephanie Jägel en zangers 

van het tienerkoor. 

 

Tweede Kerstdag 26 december 2020 de Heilige Stefanus 
 

Vandaag herdenken we onze eerste martelaar, de heilige Stephanus. Het 

woord martelaar komt uit het Griekse woord getuigen. Stephanus was 

één van de eerste diakens in onze kerk. Hij zorgde voor de armen en 

predikte over het leven van Jezus. Dit kon men niet horen en men heeft 

hem gedood. Nog steeds kunnen mensen het Woord van vrede en 

verzoening niet horen en worden mensen omwille van hun geloof 

gedood!  

 

Opdracht:  

Brand een kaarsje bij de kerststal  

en bidt voor die mensen die goed doen  

en omwille van hun geloof worden gedood.  
 

“Barmhartige God,  

Uw Zoon Jezus bezweek  

onder het dragen van Zijn kruis. 

Zoals Hij, dragen vele slachtoffers  

van religieus geweld in de wereld  

hun kruis met vallen en opstaan. 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---Zoeterwoude/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2056-RK-Parochiekern-De-Goede-Herder---Zoeterwoude/events


Wij vragen U:  

wees deze moedige mensen nabij  

in hun zwakheid en gebrokenheid 

en geef dat zij zich gesterkt weten  

door ons gebed” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 26 december en zondag 27 december is de Goede-

Herderkerk waarschijnlijk van 12:00 tot 15:00 uur opengesteld voor het 

opsteken van een kaarsje en het bezoeken van de kerststal. Actuele 

informatie vindt u op de website hhpp-oost.nl 

 

  

https://www.hhpp-oost.nl/


Zondag 27 december 2020   Heilige Familie 

 

Jozef en Maria namen Jezus mee 

naar de tempel in Jeruzalem. 

Het was veertig dagen na de 

bevalling. Want zo lang duurt 

het voordat een vrouw na een 

bevalling weer rein is. Dat staat 

in de wet van Mozes. Jozef en 

Maria brachten Jezus naar de 

tempel om hem aan God te 

laten zien. Want in de wet van 

God staat: «Elk eerste kind dat 

een jongen is, is voor God.» Ook 

brachten ze een offer aan God. 

Want in de wet staat: «Breng als 

offer twee tortelduiven of twee 

gewone jonge duiven.» 

 

Opdracht:  

Bid alleen of met elkaar  

voor uw gezin of familie: 
 

 

Heer, onze God,  

in het huis van Maria en Jozef  

heeft uw Zoon warmte gevonden en geborgenheid.     

Daar hebt U  

voor het eerst in deze tijd  

uw eeuwig Woord gesproken  

en het gezin geheiligd  

tot de gemeenschap  

waar Gij onder de mensen verblijft.                

Laat uw zegen rusten op elke woning;  

dat de mensen er in vrede wonen  

en met elkaar het brood van uw liefde delen.  

Amen 

 



Maandag 28 december H. Onnozele kinderen 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zijn zoektocht naar Jezus doodde koning Herodes onschuldige 

jongetjes van Bethlehem. Hij wilde zeker weten dat Jezus 

niet meer leefde! 

Maria en Jozef vluchten met hun kind Jezus naar Egypte.  

Daar zijn zij veilig. 
 

Is dat wat we willen, dat Jezus niet meer leeft in onze tijd? 

Is het woord van Jezus veilig in onze streken? 
 

Opdracht: 

Maak of koop met uw kinderen of met anderen iets 

lekkers en breng het naar iemand die het nodig 

heeft, misschien een kind bij u, bij jou in de buurt 

en vertel dat Jezus en zijn boodschap leeft, hier in 

ons midden! 

  



Dinsdag 29 december 5e dag Kerstoctaaf  
 

Het kerstfeest is een feest van verbondenheid met Jezus en met elkaar.  

Wij denken bijzonder aan onze medemensen. De welvaart is de laatste 

10 jaar sterk verbeterd, maar 70 % van de plattelandsbevolking in 

Midden- en Zuid-Amerika is arm.  

Ondervoeding is een groot probleem. 
 

Palacagüina is één van de armste en droogste gebieden in Nicaragua.  

Een kwart van de kinderen is ondervoed en heeft een groei- en  

ontwikkelingsachterstand. Het 

project van de adventsactie 2020  

wil gezinnen in Palacagüina leren 

hun moestuinen op een duurzame 

manier te bewerken.  

De lokale non-profit organisatie 

Octupan voert dit project uit, dat 

ten goede komt aan 700 mensen uit 

144 gezinnen. Zij krijgen training in 

duurzame landbouw technieken. 

Leerkrachten worden getraind om 

kinderen vertrouwd te maken met 

gezond eten en om ze te leren hoe 

ze schooltuinen kunnen aanleggen. 

Deze actie is belangrijk, omdat 

voedselzekerheid vooral voor 

kinderen belangrijk is. Zij zijn de 

toekomst voor Nicaragua.  
 

Mogelijk heeft al wat gegeven. Heeft u nog geengelegenheid gehad dan 

wordt u de kans geboden om een bijdrage over te maken op rekeningnr. 

NL89INGB 0653 1000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 

 

Opdracht: 

Steek een kaars aan bij uw kerststal 

en bidt voor onze medemensen, 

die zich in armoede moeten redden.  
Dat zij de steun krijgen die zij verdienen. 

 



Woensdag 30 december 2020 6e  dag Kerstoctaaf 
 

In dit jaar is er veel aandacht geweest voor de mensen in de zorg. 

Terecht! Artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgmedewerkers  

hebben zich met heel hun wezen ingezet om de zieke medemens te 

verzorgen. De druk op het personeel is in ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en andere instellingen erg groot. Wij hebben voor de zorgmedewerkers 

geapplaudisseerd, maar willen ook aan hen blijven denken en voor hen 

bidden. Ook voor alle mantelzorgers. Wij allen waarderen hun inzet. 
 

Opdracht: 

Brand een kaarsje bij de kerststal  

en bid voor hen die werkzaam zijn in de zorg. 

Kent u iemand in uw buurt:  

een kaartje of een klein bloemetje is een mooi gebaar !  
                                                        
Donderdag 31 december 2020 Oudejaarsdag  
 

Oudejaarsavond is een bijzonder avond. Je kijkt terug op het afgelopen 

jaar. Het Corona-virus drukte een groot stempel op 2020. Vele mensen 

hebben moeten lijden door de dood, ziekte of eenzaamheid. Maar er 

gebeurden ook vele mooie dingen, in onze hulpvaardigheid en 

betrokkenheid op elkaar. 

Paus Franciscus heeft ergens in zijn verkondiging 

gesproken over het levensgebed: het zeggen van  

dank je wel, sorry en alstublieft. 
 

Dank je wel :  dank u wel voor al die momenten  

                         van vreugde en blijdschap. 
 

Sorry      :  voor datgene wat ik niet goed heb gedaan. 
 

Alstublieft :  neem mijn goede wil, dit is voor jou!. 
 

 

Opdracht:  

Ontsteek een kaars bij uw  

Kerststal  en probeer alleen of 

met elkaar antwoorden 

te vinden op deze gedachten. 

 

Zalig uiteinde!!       



Vrijdag 1 januari 2021   H. Maria, Moeder van God. Nieuwjaarsdag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalig Nieuwjaar, beste mensen.  

Gods zegen aan u en al de mensen die u/jullie dierbaar zijn. 
 

Deze nieuwjaarsdag is de wereld dag voor de vrede. Wij danken vandaag 

alle mensen en voor alle kerkelijke initiatieven die een bijdrage leveren 

voor de vrede in de wereld. We denken aan alle blauwhelmen en andere 

militairen die in verschillende delen in de wereld worden ingezet in het 

kader van internationale vredesopdrachten. We denken aan de 

vrijwilligers  die de moed hebben om zich geweldloos en zonder wapens 

in te zetten op plaatsen waar de vrede en de gerechtigheid worden 

bedreigd. Laten wij de hoop niet verliezen op een wereld van vrede die 

dag na dag moet worden opgebouwd, zei paus Franciscus. 
 

Opdracht: 

Ontsteek een kaars bij uw kerststal  

en bid mee voor de vrede: 
 

Heer,  

maak mij tot een instrument van uw vrede:  

laat mij liefde brengen waar haat is,   

eenheid waar mensen verdeeld zijn,  

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,  

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,                              

geloof aan wie twijfelt;                                                         

laat mij licht brengen waar het duister is   

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 
 

H. Franciscus van Assisi 

 

 



CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT 

20 C + M + B 21 
CHRISTUS  +  ZEGENE  +  DIT  +  HUIS 

 

Zondag 3 januari 2021 H. Drie koningen 
 

Op deze dag vieren wij het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in 

Bethlehem. Een wonderlijke ster heeft hen tot Hem geleid. 

In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Kasper, 

Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie 

mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Dit is 

in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude 

Godsvolk, de joden, maar alle volken, dus ook de heidenvolken, zijn 

geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk. 
 

Opdracht: 

Een goede traditie om op deze dag een cake of pudding te maken met 

een boon erin. Wie de boon treft is de koning. De vierde koning dan wel 

te verstaan. 

 



Zondag 10 januari 2021 De doop van de Heer 
 

‘Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde;  

in U heb Ik welbehagen.’ 
 

Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan.  

Zo laat God zien wie Jezus is: zijn veelgeliefde Zoon. Deze doop is het 

teken van een 'nieuw begin'. Johannes riep de mensen op om opnieuw te 

luisteren naar de woorden van de vroegere profeten, zoals Jesaja: 

'Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!'.  

En velen lieten zich door hem dopen als teken dat ze 'nieuwe mensen' 

wilden worden en hun geloof weer ernstig wilden nemen.  

Zo is het doopsel een teken van een nieuw begin en opname in de 

gemeenschap van de kerk. 
 

Opdracht:  
Ook wij zijn gedoopt. Weten jullie op welke datum?  

Zijn daar foto’s van?  Laat die foto’s aan elkaar zien. 

 

Mogelijk kunt op deze vraag een gedachte formuleren:  
 

Wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan? 

 

Met het feest van de doop van de Heer sluiten wij de kersttijd af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


