
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 17 oktober 2021 

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is 
er altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers: 
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften (ook misintenties):  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel) 
 
 
Vieringenrooster: 

Zondag 17 oktober 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Dames- en 

Herenkoor.  Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld 

Zondag 24 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Zondag 31 oktober 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Jongeren-

Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp 

Dinsdag 2 november 19.30 uur Allerzielen in ’t Licht met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders met Jeaneke van der Hulst en Stephanie Jägel 

Zondag 7 november 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pater Adri Kortekaas osb 

Zondag 14 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Tienerkoor. 

Voorganger: Leo Koot ofs 

Zondag 21 november 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Zondag 28 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Jongeren-

Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp 

 

“Allerzielen in het Licht”  

Allerzielen is de dag waarop in de RK-kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden 

herdacht. Bij het afscheid van onze dierbaren steken we altijd kaarsen aan, met het licht van 

onze Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus. Niet de dood, niet het verdriet heeft 

uiteindelijk het laatste woord, maar het Licht! 

Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar op 

dinsdag 2 november op de begraafplaats naast de Goede Herderkerk het Licht delen, zien, 



voelen en beleven. Graag ontmoeten wij u bij een korte viering in de kerk om 19.30 uur.  

Het Dames- en Herenkoor zal deze viering muzikaal omlijsten. De namen van de 

parochianen die dit jaar zijn overleden, worden met name genoemd. Maar natuurlijk 

herdenken we al onze dierbare overledenen. Aansluitend gaan wij met Pastoor Broeders 

naar het kerkhof voor gebed, het zegenen van de graven, de bloemenhulde in de vorm van 

een hart en samenzang. Aansluitend een samenzijn met een warm drankje. Van harte 

welkom! 

Werkgroep Allerzielen in het Licht Goede Herder 

Wereldmissiezondag 2021 

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben” 

Met dit citaat uit Handelingen 4.20 voert Missio campagne voor de Wereldmissiemaand.    

We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te 

brengen, aldus Paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee 

voor het voetlicht.  De geschiedenis van de kerk is nog jong. De eerste bisschop Maillat, een 

Zwitser, werd benoemd in 1959. Vanaf het begin heeft hij veel geïnvesteerd in de opleiding 

van catechisten. Dat bleek van grote betekenis.  In 1967 werden alle buitenlandse 

missionarissen het land uitgezet. Toch kon de kleine katholieke gemeenschap overleven en 

zelfs sterker worden. Want de kerk in Guinee is een ‘Kerk van leken’. De meeste katholieken 

wonen in het zuiden van het land, N’Zerekore, waar ook de zusters Dienaressen van Maria 

Maagd en Moeder enkele wees- en opvanghuizen hebben gesticht ten dienst van vrouwen en 

kinderen. Missio ondersteunt het pastorale werk van deze zusters: 

*Nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita 
*Uitbreiding basisschool in Macenta 
*Weeshuis St. Kisito in Gouecke  
 
Op zondag 24 oktober is de kerkcollecte in zijn geheel bestemd voor Guinee of 

stort uw bijdrage: NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand 

Den Haag. 

Op zondag 3 oktober was de Wereldmissiedag voor de kinderen. Een week later, op 10 

oktober, was er tijdens de Gezinsviering veel aandacht voor de projecten van de zusters in 

Guinee. De opbrengst van de collecte voor dit mooie doel: € 400,75 !  

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder 

 
Geluid en beeld  

In de afgelopen vijf jaar is er regelmatig gewerkt aan een optimale geluidsversterking in 

onze Goede Herderkerk. Met de introductie van de livestream via www.kerkdienstgemist.nl 

werden er nog hogere eisen gesteld aan de weergave van gesproken tekst en muziek. 

Binnenkort zal er een flinke update plaatsvinden die hopelijk leidt tot een nog betere 

verstaanbaarheid, zowel in de kerk als thuis via de livestream. 

Overigens wordt iedere zondag tussen de 70 en 100 keer vanuit een huiskamer de viering 

vanuit onze Goede Herderkerk gevolgd! 

Beheercommissie Parochiekern De Goede Herder 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

