NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER
Zondag 27 maart 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

Zondag 27 maart 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en
Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp. Tevens Kindernevendienst.
Woensdag 30 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Kirstin van Veen.
Donderdag 31 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd in de Dorpskerk te Leiderdorp met
aansluitend om 19.15 uur Oecumenische Vesperviering.
Zondag 3 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenmiddenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 6 april 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Heleen Brouwer.
Donderdag 7 april 19.15 uur Oecumenische Vesperviering van Boete en Verzoening met
zang van het Dames- en Herenkoor.
Zondag 10 april Palmzondag 9.30 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor en
Palmpasenprocessie.
Woensdag 13 april 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Witte Donderdag 14 april 19.30 uur Eucharistieviering in de Sint Jan, Zoeterwoude Dorp.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur Kruisweg met zang van het Tienerkoor.
Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur Plechtige herdenking van lijden en sterven van de Heer
met zang van het Dames- en Herenkoor. Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Paaszaterdag 16 april 21.00 uur Paaswake met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Eerste Paasdag Zondag 17 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het
Jongerenmiddenkoor. Voorganger: pastoor Ad van der Helm.

BRIEF NEDERLANDSE BISSCHOPPEN HULP AAN OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. De Nederlandse
bisschoppen zijn dankbaar voor de grote bereidheid om hen te helpen, zo schrijven zij in hun
pastorale brief met als titel: “Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen”. Veel vrijwilligers
nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit
parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen.
Het opvangen van vluchtelingen en
migranten is een teken van christelijke
barmhartigheid,
zo
schrijven
de
bisschoppen: ‘Jezus vraagt ons barmhartig
te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en
gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35).
Christus inspireert ons door zijn oproep:
“Ik had honger en gij hebt Mij te eten
gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te
drinken gegeven.”‘
Ook vragen de bisschoppen om — naast
de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht voor de vluchtelingen aan de vluchtelingen —
ook in gebed verenigd te zijn voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld.
De volledige brief ligt afgedrukt achter in de kerk.
De deurcollecte voor Oekraïne Giro 555 op zondag 6 maart bracht € 260,- op.

SAM’S KLEDINGACTIE
Op zaterdag, 23 april zal er bij De Goede Herder kerk in Zoeterwoude en bij de Scheppingskerk
in Leiderdorp kleding worden ingezameld voor Sam’s kledingactie.
Momenteel krijgen wij, heel begrijpelijk, veelvuldig de vraag of Sam’s kledingactie ook kleding
inzamelt voor hulp aan Oekraïne. Wij willen u hierbij informeren over hoe wij ons steentje
bijdragen aan hulp voor al deze slachtoffers van de oorlog aldaar:
Sam’s zamelt niet specifiek kleding in voor Oekraïne. Wij brengen nl. zelf geen kleding naar
het buitenland. En voor de vluchtelingen is er ook vrijwel geen kleding meer nodig, alle
inzamelingen daarvoor zitten overvol.
Veel van deze overtollige kleding komt via, via nu bij ons terecht.
Wel proberen we extra veel kleding in te zamelen om te verkopen. Met de opbrengst uit
de verkoop van deze kleding steunen wij deze keer niet alleen de actie voor Oeganda, maar
ook hulpprojecten voor Oekraïne.

Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood

BERICHT VAN STICHTING
BEGRAAFPLAATS HOGE
RIJNDIJK
Het bestuur van de stichting
Begraafplaats Zoeterwoude heeft het
voornemen om vanaf 1 mei 2022 een
hoeveelheid graven te ruimen
waarvan
de
rusttijden
zijn
verstreken.
De ruiming omvat de algemene graven met de nummers
201 t/m 213, waarin begraven vanaf mei 1985 t/m juli 1991
214 t/m 226, waarin begraven vanaf januari 1994 t/m december 1995
Het is mogelijk, om stoffelijke resten in overleg te laten herbegraven.
De individuele belanghebbenden, voor zover bekend bij de stichting, zijn reeds in kennis
gesteld.
Indien u belanghebbende bent en niet schriftelijk bent geïnformeerd of nadere informatie
wenst, verzoeken wij u uiterlijk 1 mei 2022, telefonisch contact op te nemen met de beheerder.
de heer Peter van der Heijden, bereikbaar op 06 29282732
of via het algemene emailadres info@begraafplaatshogerijndijk.nl
VASTENACTIE GUINEE ‘22
De oorlog in Oekraïne, de vluchtelingenstroom, het lot van de achterblijvers heeft een groot
beroep gedaan op onze compassie en vrijgevigheid. We willen deze mede-Europeanen helpen
en een veilig thuis geven.
Maar ook de zieken in het Saint Gabriël ziekenhuis in Onakry – Guinee hebben onze hulp nodig.
Het ziekenhuis is aan dringende renovatie toe. Als de hygiëne verbeterd kan worden door
muren te betegelen en te schilderen, dan heeft dat een positief gevolg voor het
behandelresultaat.

Fidesco – een katholieke ontwikkelingsorganisatie – vraagt ons om – ondanks de begrijpelijke
aandacht voor de Oekraïners- ook hen te steunen met gebed en een financiële bijdrage om
het Ziekenhuis Saint Gabriël voor de toekomst in een goede staat te houden.
Achter in de kerk staat de collectebus; op de folders en posters staat de QR code en u kunt
uw gift storten op bankrekening NL21 INGB 0000005850 van Vastenactie te Den Haag o.v.v.
het projectnummer 401856
Mag Fidesco op u rekenen?

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

VRIJWILLIGER GEVRAAGD
Een levende parochiegemeenschap als de Goede Herder staat of valt bij de inzet van velen.
Naar schatting zijn zo’n 140 parochianen in een of andere rol actief als vrijwilliger. Sommigen
vaak wat meer zichtbaar dan anderen omdat ze bijvoorbeeld een rol vervullen bij de vieringen
in de kerk. Maar daarnaast zijn er veel “stille krachten” die onmisbaar zijn maar veel minder
zichtbaar. Eén van hen is Ferdinand Vonk, die al tientallen jaren verantwoordelijk is voor het
drukwerk in de Meerburgparochie en tegenwoordig in de Goede Herder.
Ferdinand heeft de toegepaste techniek zien veranderen. Tegenwoordig beschikt onze
parochiekern over een geavanceerd kopieerapparaat met talloze mogelijkheden.
Maar ondanks de moderne techniek wordt het wekelijkse drukwerk Ferdinand langzamerhand
te zwaar. Hij heeft aangegeven dat hij op 85-jarige leeftijd toch maar eens gaat stoppen.
Alle begrip natuurlijk voor dit besluit. We zijn Ferdinand zeer veel dank verschuldigd voor zijn
vele werk. Maar een opvolger is er nog niet!
Mocht u interesse hebben om (een deel van) het drukwerk op u te nemen?
Neem dan contact op met één van de leden van de beheercommissie.
WOENSDAGMORGENVIERINGEN
Gedurende een lange periode konden de woensdagmorgenvieringen geen doorgang vinden.
Heleen Brouwer, lid van de pastoraatgroep en nauw betrokken bij de vieringen op de
woensdagmorgen, stuurde tijdens de “coronatijd” wekelijks een bemoedigend bericht naar
een grote groep parochianen. Dit werd buitengewoon gewaardeerd!
Nu de vieringen op woensdag weer mogelijk zijn, inclusief
het gezellige samenzijn na afloop in De Herdershof, stopt
Heleen met haar wekelijkse bericht.
De beheercommissie en pastoraatgroep danken Heleen
voor dit mooie initiatief!
Zelf schreef ze erover:
“Lieve allemaal,
na twee jaar is het dan eindelijk zover, we kunnen weer
beginnen met de woensdagochtend vieringen.
Wie had kunnen denken, dat we een pandemie zouden
krijgen en dat die twee jaar zou duren.
Nog is het spook niet voorbij natuurlijk, de Omicron variant
viert nog hoogtij en in vele delen van de wereld hebben
de mensen geeneens één vaccinatie kunnen krijgen.
Voor de mail voor de woensdag betekent de herstart van
de woensdag vieringen het einde.
Ik heb met veel plezier deze mails twee jaar verzorgd. Veel
gedichten en gebeden overal vandaan geplukt, soms
aangereikt door medeparochianen en bekenden, citaten, liederen en natuurlijk ook de vele
foto’s, veelal van internet. Nu houd ik er mee op, misschien nog een enkele keer bij een
bijzondere gelegenheid weer een mail en ja mocht onverhoopt de wereld weer op slot gaan,
dan kunt u ook weer op mij rekenen. Met hartelijke groet, Heleen “

HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA
Begin maart heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat op 15 mei 2022 de zalige Titus
Brandsma heilig zal worden verklaard. Vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de
karmeliet Titus Brandsma een inspiratiebron voor velen. Zijn activiteiten voor kerk en
samenleving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn martelaarsdood in het
concentratiekamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense betrokkenheid met
medemensen.
De Nederlandse kerkprovincie zal met drie
afgevaardigden vertegenwoordigd zijn bij de
plechtigheid in Rome, in de personen van Willem
Jacobus kardinaal Eijk, mgr. Gerard de Korte en
mgr. Ron van den Hout.
Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam en
de
voorzitter
van
de
Nederlandse
Bisschoppenconferentie: ‘Titus Brandsma heeft
getuigd van de waarheid van Gods liefde en
duidelijk gemaakt dat een mens door haat en
geweld ten diepste ontrouw is aan zijn of haar
menselijke waardigheid. De heiligverklaring door
paus Franciscus laat onder meer zien hoe
belangrijk de boodschap van pater Titus Brandsma
is en blijft. Ik hoop dat het getuigenis van pater
Titus ook nu inspireert en bemoedigt om trouw te
blijven in liefde en geloof aan de waardigheid die wij als mens van God hebben gekregen.’
GEDOOPT
Tijdens de gezinsviering van zondag 13 maart
stelden de 11 communicanten zich voor aan de
parochiegemeenschap.
Ook
de
11
communicanten van 2020 waren present wat
leidde tot een indrukwekkende processie bij
aanvang van de viering.
Eén van de communicanten, Rohan Kumar
Santiago, werd tijdens de viering gedoopt.
Zijn peter en meter volgden de plechtigheid via
de livestream in Spanje. Met videobellen waren
zij in staat om op de vragen van pastoor
Broeders (in zijn beste Spaans) te antwoorden.
Op zondag 22 mei zullen de jongens en meisjes
na een intensieve voorbereiding met de dames
van de werkgroep in een feestelijke
eucharistieviering
hun
Eerste
Heilige
Communie ontvangen.
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