
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 9 januari 2022 

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 9 januari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zangers van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld 

Zondag 16 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Tienerkoor. 

Voorganger: pater Adri Kortekaas o.s.b. 

Zondag 23 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Ad van der Helm 

Zondag 30 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Jongeren-Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

 

U wordt vriendelijk verzocht om u bij het secretariaat aan te melden wanneer u een viering in 

de kerk wilt bezoeken. Volgens het besluit van de bisschoppen d.d. 10 november j.l. dienen 

gelovigen bij kerkbezoek weer anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te 

dragen bij aankomst en vertrek. 

SCHRIJFACTIE 2021 AMNESTY 

De schrijfactie in Leiden en Leiderdorp heeft dit 

jaar 830 brieven en 618 kaarten opgeleverd 

(zie ook foto). 

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het mee 

doen, iedere brief is er één! 

Namens de Amnesty werkgroep  

Ine Wiersma 



 “In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”  “Ik kan er praten 

over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.”  “Het is 

een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” 

“Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.”  Dit zijn 

antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de 

kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.   

 

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden 

en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de 

mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote 

betekenis!  

Dit is mogelijk dankzij velen van u. Want u bent betrokken bij onze Goede Herder en steunt 

onze kerk mogelijk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk 

haar plek blijven innemen in Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk en Leiden.  

In januari doet onze parochie weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze 

actieperiode zullen we u als parochianen om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 

2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor 

de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor 

mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun 

leven nog voor zich hebben. 

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. De 

enveloppen worden opgehaald op maandag 31 januari. Ook kunnen ze op woensdag 2 februari 

worden bezorgd bij het secretariaat. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw 

bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de 

toekomst. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar 

de kerk van morgen! 

Beheercommissie en Werkgroep Kerkbalans 

HUISZEGEN 2022 

Van oudsher is het in bepaalde streken/landen een goede gewoonte om bij gelegenheid van 

het nieuwe jaar het huis te laten zegenen. Op de deurpost aan de ingang van ieders huis 

wordt op Driekoningen het jaartal geschreven (met kalk/krijt) en daarbij de letters C+M+B. 

 

Het opschrift blijft volgens 

de traditie staan tot het 

feest van Pinksteren als 

uitdrukking van het 

christelijk geloof van de 

bewoners van het huis en 

als bescherming tegen de machten van het kwaad. In de tijd dat er nog geen gedrukte 

kalender waren, was dit ook de dag dat de priester de datum van Pasen bekend maakte. 

 

Er zijn diverse betekenissen die worden toegekend aan de letters C+M+B op de huiszegen: 



1) Caspar Melchior Balthasar 

De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de 

wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. 

2) Christus Mansionem Benedicat 

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst 

“Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”. 

3) Cana Magi Baptisma 

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. 

Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt 

gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder 

van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), 

de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma). 

Bij de huiszegen hoort traditioneel het volgende gebed: 

U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al 
wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed 
te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid 
der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer 
erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te 
heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En 
mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn 
bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen. 

Een gedrukt exemplaar van de huiszegen 2022 ligt bij de ingang van de kerk voor u klaar of 

kunt u verkrijgen op het secretariaat. 

TERUGBLIK OP ADVENT EN KERSTMIS 

Met alle restricties die er waren verliepen de vieringen in de Kersttijd ook in 2021 anders dan 

we wellicht gehoopt hadden. De zondagsvieringen in de advent konden nog doorgaan zoals 

gepland. Weliswaar met minder parochianen in de kerk maar gelukkig hebben zeer velen de 

vieringen via de livestream kunnen volgen. Ook de kindernevendiensten hadden behoorlijke 

belangstelling. Al vroeg kwam het besluit van de bisschoppen om geen vieringen met 

kerkgangers op Kerstavond te houden. Daar kwamen later nog aangescherpte maatregelen 

bij: maximaal 50 kerkgangers tijdens vieringen op de dag en slechts 4 cantoren voor de 

zang. Teleurstelling bij de leden van onze koren en bij menig parochiaan! 

De livestream van de dienst met zang en gebeden door ons 

Dames- en Herenkoor kon gelukkig op veel volgers rekenen 

via de livestream. Dat gold ook voor de eucharistieviering op 

Kerstavond met leden van het Jongeren-Middenkoor. 

De eucharistievieringen op beide Kerstdagen waren bijzonder 

en feestelijk, met dank aan alle betrokkenen! 

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.:  

Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com 

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi:  

André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com 
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