NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER
Zondag 28 november 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 28 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het JongerenMiddenkoor. Voorganger: Thea Epskamp
Zondag 5 december 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastor Bertus Wessel
Zondag 12 december 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Dames- en
Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld

OECUMENISCHE ADVENTSVESPERS
ZIE JIJ NOG TOEKOMST?
De Adventstijd is sinds eeuwen in de kerk bedoeld als een tijd
van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat
vaak op onze tijd! Thema van deze vespers is: ‘Zie jij nog
toekomst?’
Onze weg door het leven is in een voortdurende beweging. Kom
tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand tijdens
oecumenische vespervieringen voorbereid door leden van de Protestantse Gemeente
Leiderdorp en parochiekern De Goede Herder. De vieringen hebben een sobere liturgie en zijn
thematisch van opzet.
In deze vier weken geven we speciale aandacht aan de voormoeders van Jezus, Bijzondere en
boeiende vrouwen van toen – inspiratiebronnen voor ons mensen van nu. Vrouwen die
opvallen omdat ze met naam genoemd worden en een prominente plaats innemen in het
geslachtsregister waarmee het evangelie van Mattheüs opent. Op hun eigen wijze geven zij

iets weer van de Messias, zoals: opkomen voor recht, ruimhartigheid, trouw en doorgeven van
vrede.
Wij zien hoe zij, ieder op hun eigen wijze, toekomst baren. Zo komen we steeds dichter bij de
toekomst die in de geboorte van Jezus oplicht.
De adventsvespers worden gehouden op donderdagavonden in december. Aanvangstijd:
19:15 uur.
2 December in de Dorpskerk (Leiderdorp)
9 December in de Goede Herderkerk
16 December in de Dorpskerk (Leiderdorp)
23 December in de Goede Herderkerk

Namens de werkgroep Oecumenische Vespervieringen — Leo Koot ofs

ADVENT IN DE GOEDE HERDERKERK: KINDERNEVENDIENST
WAT GAAN WE DOEN?
We gaan vier zondagen met elkaar op weg naar
Kerstmis 2021. Het thema van dit jaar is: “LICHT”.
We vertellen elke zondag een mooi verhaal dat past
in deze adventtijd en natuurlijk gaan we iets moois
met elkaar maken.

WAAR EN WANNEER?
In de sacristie van de Goede Herderkerk komen we samen. Elke zondag om 9.30 uur als de
viering in de kerk begint. Dus zondag 28 november, en de zondagen 5, 12, en 19 december.

KOM JE OOK? JE HOEFT NIETS MEE TE NEMEN. WIJ ZORGEN VOOR DE
MATERIALEN.
Aanmelden kan bij Jeaneke van der Hulst. Telefoon: 06-24967359. Of per
mail: jeanekehulst.zw@gmail.com

Adventscampagne 2021
Een gezonde start voor moeder en kind

De Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom zwangerschap, geboorte en de periode erna.
De MOV-werkgroepen van de HH. Petrus en Paulus hebben gekozen voor het project in
Somalië. ‘Verbeteren van de geboortezorg’, omdat dit past bij het Kerstfeest, wanneer wij
de Geboorte van Jezus vieren.
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Een
van de gevolgen hiervan is, dat in het hele land de kwaliteit en bereikbaarheid van de
gezondheidszorg en geboortezorg ronduit slecht is. De meeste zwangere vrouwen maken
gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met gebrekkige voorzieningen, tot
een extreem hoog sterftecijfer van moeders en pasgeboren baby’s. Het hoogste ter wereld.

In 2020 is er in de stad Burdhubo
in het zuiden van het land een
gezondheidscentrum opgezet, dat
aan alle aanstaande moeders
professionele geboortezorg en
begeleiding biedt. Het blijkt echter
moeilijk om deze moeders met
deze zorg te bereiken. Ze zijn
nauwelijks op de hoogte van de
mogelijkheden
en
culturele
tradities belemmeren het gebruik
van deze zorg. Het project is er op
gericht het belang van deze
geboortezorg duidelijk te maken,
het vertrouwen erin te laten
toenemen en te organiseren dat
het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.
Wat doet Adventsactie: Met dit project willen we in de stad Burdhubo en de omliggende
kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720
zwangere vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen
worden hierbij als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar
inentingen tegen infectieziektes. Het project wordt uitgevoerd door Trocaire, een
internationale katholieke hulporganisatie.
Hoe kunt u helpen? U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte. Gedurende
de Adventsperiode zal hiertoe achter in de kerk een collectebus staan. Of u kunt rechtstreeks
doneren op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie-Den Haag of geld overmaken via de
QR-code, die te vinden is op de folder. Vermeld bij uw overschrijving Somalië.

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’.

Collecte Wereldmissiezondag
In een vorige editie van de Nieuwsbrief berichtten wij over de mooie collecteopbrengst op de
Wereldmissiedag van de Kinderen (€ 400,75). Op Wereldmissiezondag werd dit bedrag nog
overtroffen en bracht de deurcollecte € 465,00 op! Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overleden parochianen
Op vrijdag 15 oktober is overleden mevrouw Theresia Antonia Maria Hosman-van der Maas,
in de leeftijd van 91 jaar. De uitvaartdienst voor Trees Hosman werd gehouden op dinsdag
19 oktober 2021 in de Goede-Herderkerk. Aansluitend vond te teraardebestelling plaats op
de begraafplaats achter de kerk.
Op woensdag 27 oktober overleed de heer Johannes Maria Schlatmann, oud-kapelaan van
de Menswordingparochie, oud-pastoor van de Meerburgparochie, in de leeftijd van 91 jaar.
De uitvaartdienst voor pastoor Schlatmann vond plaats op woensdag 3 november in de
Goede-Herderkerk. De teraardebestelling vond plaats in het priestergraf op de St.
Willibrordbegraafplaats te Oegstgeest.
Op 27 oktober 2021 is eveneens overleden de heer Martinus van Tilburg, in de leeftijd van
101 jaar. De uitvaartdienst voor Martin van Tilburg werd gehouden op donderdag 4
november in de Goede-Herderkerk. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats in het
familiegraf op de begraafplaats achter de kerk.

Op zaterdag 6 november overleed de heer Adrianus Franciscus Kuijken op 90-jarige leeftijd.
De uitvaartdienst voor Aad Kuijken vond plaats op vrijdag 12 november in de GoedeHerderkerk. Aansluitend vond de crematie plaats in besloten kring.
Op zaterdag 13 november is overleden Catharina Hendrica Maria Gordijn-Hoffmann, in de
leeftijd van 93 jaar. De uitvaartdienst voor Toos Gordijn-Hoffmann vond plaats op vrijdag 19
november in de Goede-Herderkerk. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de
Algemene begraafplaats te Leiderdorp.

Anderhalve meter afstand en mondkapjes in de kerk
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden
opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen wordt verzocht om tijdens vieringen en
andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te
dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk. Daarnaast blijven de basisregels gelden op
het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. Maar de
bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de
coronamaatregelen nodig zal blijken
In aanvulling op de berichtgeving van de bisschoppen laat het parochiebestuur van de
Petrus-en-Paulusparochie weten dat het koffiedrinken na afloop van een viering in een
binnenruimte tot nader order niet is toegestaan. (Dit geldt overigens ook voor het drinken
van thee en limonade)
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