
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 20 februari 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) 
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl 
 
VIERINGENROOSTER 
 

Zondag 20 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Ad van der Helm. 

Zondag 27 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 2 maart Aswoensdag 10.30 uur Boeteviering met zangers van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: pastoor Jeroen Smith. 

Zondag 6 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 13 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Tienerkoor. 

Gezinsviering met voorstellen van communicanten; tevens terugkomdag voor de 

communicanten van 2021. Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 20 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

 

VERSOEPELINGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN 

Vanaf 25 februari zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet 

meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten 

gelden voor de R.-K. Kerk. Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige 

coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in 

liet gaan - met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht - 

gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen. Omdat eerder is 

besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de 

huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari. 



Met ingang van zondag 27 februari staan de stoelen in onze Goede Herderkerk weer in de 

oorspronkelijke opstelling. Ook het communie uitreiken gebeurt weer op twee plaatsen.  

De collecte vindt weer tijdens de viering plaats; de 

collecte maakt immers als liturgische daad deel uit van de 

Eucharistieviering. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om 

via een QR-code met uw smartphone aan de collecte bij 

te dragen. 

En al met ingang van zondag 20 februari is er koffie of 

thee na elke viering! 

 

ASWOENSDAG 

Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, vindt voor de eerste 

keer sinds lange tijd weer een viering plaats op de 

woensdagmorgen. De viering, met pastoor Jeroen Smith 

als voorganger, begint om 10.30 uur.  

Aswoensdag is de eerste dag van de vasten. De priester tekent tijdens de boeteviering het 

voorhoofd van de gelovige met een kruisje van gewijde as van verbrande palmtakken; daarbij 

zegt hij: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. 

Na de viering is er koffie en thee. Maar zonder koekje! 

 

VASTENAKTIE 2022 

Ook dit jaar hebben de MOV-afdelingen van de Parochie HH. Petrus en Paulus gekozen voor 

een project van FIDESCO: de 

renovatie van het ziekenhuis St. 

Gabriel in Conakry, Guinee. De 

Bisschoppelijke Vasten-en 

Adventsactie hebben dit project tot 

Eigen Doel verkozen. Twee jaar 

geleden hebben wij ook geld 

ingezameld voor dit medisch 

centrum.  

Mede door de komst van COVID-19 

is het zaak dat binnen het 

ziekenhuis geen besmettingen plaatsvinden. Om dit te voorkomen, dienen de muren in de 

buitenwachtruimte  betegeld te worden, de verloskundige afdeling en alle buitenmuren 

geschilderd te worden. De renovatie zal de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg en 

daarmee het behandelresultaat verder verbeteren. Verder werkt een schoon gebouw enerzijds 

aantrekkelijk en anderzijds nodigt het uit om het voorbeeld te volgen en hygiene ook bij de 

clienten thuis te verbeteren. 

In het ziekenhuis werken 60 Guineese werknemers ( 40 lokale artsen en verpleegkundigen, 

10 verloskundigen en 10 mensen voor het beheer en onderhoud van de gebouwen.) Er wordt 

streng op toegezien, dat corruptie geen kans krijgt. Iedere twee jaar stuurt Fidesco acht 

vrijwilligers naar St. Gabriel toe. Dit zijn artsen, verpleegkundigen en een manager. 



Voor dit project is € 16.000 nodig.  € 12.000 vanuit de collectes. Als dit streefbedrag gehaald 

wordt, vult de Bisschoppelijke Vasten-en Adventsactie met € 4.000 aan. Dat moet lukken, want 

Fidesco krijgt eveneens steun van de St. Maartenparochie uit de Bollenstreek, de 

Josephparochie uit Amsterdam,. De Goede Herder parochie in Tilburg en de Gemeenschap 

Emmanuel. 

U kunt uw bijdrage geven aan de collecte in onze kerk. Daartoe zal er een collectebus bij de 

uitgang staan. Ook vindt u op de folders en op de posters een QR-code.  Verder kunt u uw 

gift storten op bankrekening NL21INGB 0000005850 van Vastenactie  te Den Haag. Vergeet 

dan niet het projectnummer 401856 te vermelden.  Zie ook www.vastenactie.nl 

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’  

 

ADRIANUSJAAR VAN START 

Het is precies 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon tot paus werd 

gekozen. Bij gelegenheid daarvan ging begin januari in Nederland het Adrianusjaar van start. 

Het Adrianusjaar is een initiatief 

van een projectgroep onder 

leiding van de priester Ad van 

der Helm, pastoor van de 

Heilige Nicolaasparochie in 

Zoetermeer. Het programma 

bestaat uit een aantal 

bijeenkomsten, zoals lezingen 

en vieringen.  

Paus Adrianus VI, die op 31 

augustus 1522 met de 

pontificale driekroon werd 

gekroond en al op 14 september 1523 stierf, was onder de Romeinen behoorlijk impopulair. 

Toch wordt in de kerk Santa Maria dell’Anima, waar zijn stoffelijk overschot rust, zijn 

deugdzaamheid geroemd. Adrianus’ grafschrift geeft volgens pastoor Van der Helm de tragiek 

aan van zijn leven: de allerbesten kunnen niet tot ontplooiing komen als de tijden dit niet 

toelaten. “Ondanks de moeilijkheden pakte hij zijn verantwoordelijkheden op: Leuven, Spanje 

en Rome. Hij aarzelde niet om keizer Karel V de les te lezen en de kardinalen in Rome aan te 

pakken. Vanuit een diep geloof en een oprechte sobere levenshouding hield hij van aan zijn 

evangelisch katholieke levensovertuiging. De tijd was niet klaar voor zijn boodschap en toch 

liet hij zich daardoor niet afhouden van hetgeen hij als levensdoel zag.” 

 

VOETREIS NAAR ROME 

In het afgelopen jaar is pater Adri Kortekaas o.s.b. regelmatig in onze kerk in de vieringen 

voorgegaan. Als monnik van de abdij Sint Adelbert te Egmond maakte hij een voetreis naar 

Rome. Hier volgt een deel van zijn reisverslag:  

“Dat er iets in mijn leven moest veranderen wist ik wel. Ik had meer vragen dan antwoorden. 

Ik zocht hulp bij goede en bekwame mensen. En ik besloot een tijdje te gaan leven met mijn 

vragen. Het  werd een voettocht naar Rome. Na maanden van voorbereiding en training was 

het zover. Ik vertrok vanuit de abdij van Egmond, waar ik al zoveel jaren leefde.  Alleen met 



mezelf, met als enige zorg: waar slaap ik, waar ga ik eten, en welke richting ga ik vandaag 

uit? Dat er ook nog een Ander was die met me optrok, kon ik toen nauwelijks vermoeden. Ik 

liep door de duinen naar Haarlem, en verder.  Van Maastricht reisde ik door België naar 

Frankrijk, om in Reims de tweede grote route te volgen: de Via Francigena, de Weg van de 

Franken, die loopt vanuit Canterbury naar Rome, maar die ik dus in Reims oppakte. Het weer 

werkte lange tijd mee. Maar vanaf Reims kreeg ik met andere weersomstandigheden te maken. 

De regen. Niet 

zomaar af en 

toe een buitje.  

Er waren dagen 

bij dat het 

water uit mijn 

mouwen kwam 

lopen, en mijn 

voeten in mijn 

schoenen 

sopten. En dat 

de volgende 

dag mijn kleren 

nog steeds niet 

droog waren.  

Onderweg heb ik het weer zien veranderen. De hitte van de zomer, het vallen van een blaadje 

van een boom, het langzaam kleuren naar de herfst, de regen en de mist, en zelfs - in de 

bergen - de sneeuw. Maar ook hagel en onweer en harde wind. Ik heb geloof ik alle 

weersomstandigheden wel een keer gehad.  Het vlakke Hollandse polderlandschap maakte 

plaats voor de Limburgse heuvels, en na de Ardennen werd het opnieuw vlak in het 

uitgestrekte noorden van Frankrijk. Daarna de Jura en Alpen, letterlijk het hoogste punt van 

de reis. De uitgestrekte Povlakte en daarna de Apennijnen. In Toscane raakte ik al helemaal 

niet uitgekeken; het was net of ik in een groot schilderij rondwaarde. Uiteindelijk mondde alles 

uit in de Eeuwige Stad, in Rome. 

Ik heb op de meest uiteenlopende plaatsen onderdak gevonden. De eerste dagen had ik alles 

keurig geregeld. Maar gaandeweg leerde ik dat leven loslaten is. En omgekeerd: dat loslaten 

leven is! Ik sliep in pensions, soms in een goedkoop hotel, soms bij particulieren, of in 

kloosters. Een keertje in een kasteel, en een andere keer in een koetshuis. Er waren parochies 

die speciale onderkomens voor pelgrims hadden. En tweemaal heb ik buiten geslapen, 

waarvan een keer in de stromende regen onder een piepklein afdakje. Ik heb ontdekt hoe 

gastvrij mensen kunnen zijn. Soms liepen pelgrims een paar dagen met me op - met enkelen 

heb ik nog steeds contact. Bijzondere ervaringen waren er ook. Een keer was ik erg moe en 

kon ik niet verder. Ik vond een klein hotel, maar wat ik niet wist was dat het chiquer dan 

chique was.  Nog groter was mijn verbazing, toen ik ‘s avonds het restaurant binnenging om 

iets te eten. Wist ik veel! De onberispelijk geklede dames en heren keken wel een beetje 

vreemd op, toen ze een jongeman in grote modderschoenen en met een afritsbroek zagen 

binnenkomen. De rekening was ook wel een beetje schrikken... Onderweg kreeg ik soms 

spontaan hulp van mensen.  Een andere keer kwam een wandelaar me achterop. Hij liep met 

me mee, vele kilometers, en we deelden samen wat er in ons leven allemaal aan de hand was. 

Al pratende kwamen we bij een herberg, en hij zei: ‘Ga hier maar naar binnen. Hier is voor 

deze nacht je onderdak’. Hijzelf ging niet mee; hij moest verder gaan. Was het een engel, of 

een Emmaüsganger? Op een keer ging ik ergens een kerk binnen. Het was die dag droog en 

de zon speelde door de gekleurde ramen. Ik bad om licht in mijn leven. Maar er kwam geen 



antwoord, hoezeer ik er ook naar verlangde. Ik nam afscheid van de kerk door een buiging te 

maken voor het altaar. En zie eens: Op de vloer zag ik mijn eigen donkere en gebogen 

schaduw, maar omstraald door de kleuren van de ramen, die door de zon op de vloer werden 

geprojecteerd. Ik zag mijn eigen gestalte in een onmogelijk mooi licht…. Ook in sommige 

kloosters werd ik met argwaan bekeken. Ben je wel echt priester? Ik kon het gelukkig bewijzen 

door de vereiste papieren te laten zien. Maar door dit alles kwam ik wel dichter bij de vraag: 

wie ben ik? Wat is mijn taak in dit leven? Er waren heel wat kilometers voor nodig om te leven 

in de vragen, voordat zich het begin van een antwoord aftekende. Vlak voor Rome kwam ik 

op de Monte Mario, waar je een prachtig uitzicht hebt over de stad. Ik zag in de verte de 

koepel van de Sint-Pieter. Heel die lange reis heb ik aan me voorbij laten trekken. Er vloeiden 

tranen. Van geluk en van verdriet, van vreugde en verlangen. Toen ik thuis kwam wist ik: ik 

wil priester blijven. Ik wil me inzetten voor mensen. Maar misschien moet ik dat op een andere 

manier gaan doen dan tot nu toe. Met de bisschop sprak ik over wat er in deze omgeving voor 

mij mogelijk was. Enige tijd later benoemde de bisschop me in Zoetermeer, waar  veel werk 

moest worden verzet. Onlangs ben ik ook naar die stad verhuisd. Maar ook in Leiden mag ik 

met enige regelmaat voorgaan in één van de kerken van de Petrus en Paulusparochie. Zo blijf 

ik onderweg in het leven. In geloof en vertrouwen. En nooit zonder zegen!” 

Adri Kortekaas o.s.b., pastor 

 

ORIËNTATIEDAG OP VRONESTEYN 

“Op het raam van de kapel van Vronesteyn is de roeping van de eerste leerlingen afgebeeld. 

Op het woord van de Heer gooien zij hun netten uit. Niet met hun hoofd, want ze hebben de 

hele nacht al gevist en niets gevangen. Ze luisteren en ze handelen met het hart.”  

Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen die nadenken 

over het priesterschap of diaconaat in gesprek over hoe je 

je roeping serieus kunt onderzoeken. 

“De samenleving gaat weer meer open om elkaar te 

ontmoeten. Open jij je hart voor de ontmoeting met de 

Heer? Hij roept jou, misschien wel met een bijzondere 

roeping tot het priesterschap diaconaat”, zegt rector 

Walter Broeders. “Onderzoek die roeping. Je bent welkom 

op de Oriëntatiedag van Vronesteyn op zondag 13 maart.” 

Vronesteyn is de priester- en diakenopleiding in het 

bisdom Rotterdam. De Oriëntatiedag op zondag 13 maart 

is voor mannen (18-45 jaar).  

Aanmelden is nodig en kan via pastoor Broeders. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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