
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 3 oktober 2021 

Beste parochianen, 

Voor u ligt de eerste uitgave van een nieuw mededelingenblad 

voor parochiekern De Goede Herder. Het bevat met name 

informatie die eerder werd aangeboden via onze weblog Uit de 

Schaapskooi. 

Onze Beheercommissie besloot destijds in overleg met de redacteur Thomas Blom om de 

stoppen met de Nieuwsbrief. Nu parochieblad Rondom de Kerk in een veel bescheidener 

opzet zal voortgaan, leek het ons goed om naast de weblog met enige regelmaat een 

papieren blad samen te stellen, met name voor de parochianen die weinig of geen gebruik 

maken van informatie via de computer. We hopen hiermee in een behoefte te voorzien. 

Namens de Beheercommissie van De Goede Herder, 
André Bouwman en Gerard van der Hulst 
 

Zondag 3 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

Zondag 10 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Tienerkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders – Gezinsviering met voorstellen van de vormelingen. 

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

Herenkoor.  Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld 

 

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, voor opgave van intenties, adreswijziging, inschrijving in de 
parochie en afspraken over sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje 
aansteken. 
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. 

 

Nieuwe richtlijnen kerkbezoek 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij 
kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende 
geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zijn niet meer nodig. Deze 
versoepeling is ingegaan op zaterdag 25 september.  
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het 
kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. In de RK kerken zal niet gevraagd 
worden naar een QR-toegangscode. 
In onze parochie volgen wij uiteraard deze richtlijnen.  
Een overzicht vindt u in een gedrukt exemplaar achter in de kerk of in de weblog Uit de 
Schaapskooi. 



 

Overleden parochianen 

Op zondag 29 augustus 2021 is overleden mevrouw Maria Louise Bemelmans-Videc, in de 
leeftijd van 74 jaar. De uitvaartdienst voor Maria Louise Bemelmans vond plaats op dinsdag 
7 september in de Goede Herderkerk. 

Op zondag 5 september is overleden mevrouw Anna Maria van der Hulst-Zonneveld, in de 
leeftijd van 93 jaar. De uitvaartdienst voor Annie van der Hulst vond plaats in de Goede 
Herderkerk op zaterdag 11 september. 

Op dinsdag 7 september overleed de heer Nico van der Meel op 70-jarige leeftijd. Het 

afscheid van Nico van der Meel vond plaats in de Dorpskerk te Leiderdorp op woensdag 15 

september.  

Op 22 september 2021 is overleden de heer Leonardus Petrus van Velzen, in de leeftijd van 

90 jaar. De uitvaartdienst voor Leen van Velzen is gehouden op dinsdag 28 september in de 

Goede Herderkerk. 

Vrijwilligers gevraagd 

Zoals in menig vereniging draait ook onze parochiegemeenschap voor een belangrijk deel op 

een grote groep vrijwilligers. Juist in de “coronatijd” met alle restricties hebben we ervaren 

hoe belangrijk het is dat we steeds weer kunnen steunen op de tientallen parochianen die 

zich op de een of andere manier inzetten. Soms duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld tijdens de 

vieringen. Maar daarnaast zijn er nog heel veel stille werkers die zich regelmatig inzetten 

zodat niet alleen de vieringen plaats kunnen vinden, maar ook nog eens in een kerkgebouw 

dat er zowel binnen als buiten netjes uitziet. 

Op korte termijn zouden we met name wat versterking kunnen gebruiken bij de techniek van 

beeld (de livestream) en geluid. Meer info: Michel Coene of Chris Roessen. En ook de groep 

kosters zoekt versterking. Meer info bij Thijs van der Hulst of Chris Roessen. 

Intentieboek 

Een mooie traditie wordt weer in ere hersteld. Met ingang van zondag 10 oktober is het weer 

mogelijk om uw intenties voorafgaand aan de zondagsviering in het intentieboek te 

schrijven.   

H. Vormsel 

Na vele avonden voorbereidingen met pastoor Broeders en de Vormselwerkgroep van de 

regio Oost (Sint Jan, Laurentius en Goede Herder) ontvangen drie vormelingen het Heilig 

Vormsel op zaterdag 30 oktober om 15.00 uur in de Petruskerk te Leiden, samen met de 

vormelingen uit de Leidse parochiekernen en toegediend door onze bisschop Mgr. Van den 

Hende. 

Op zondag 10 oktober zullen deze drie vormelingen zich tijdens de gezinsmis graag aan u 

voorstellen! 


