
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 10 april 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 10 april Palmzondag 9.30 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor en 

Palmpasenprocessie.  

Voorganger: pastoor Walter Broeders 

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. 

Lector: Anneroos de Groot. 

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. 

http://www.hhpp-oost.nl/


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. 

Woensdag 20 april 10.00 uur Woensdagochtendviering, Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 24 april 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 27 april 10.00 uur Woensdagochtendviering, Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

 

DE NIEUWE PAASKAARS 

Traditiegetrouw heeft Edylien Verhoosel ook dit jaar weer gewerkt aan een 

bijzonder gedecoreerde Paaskaars. Zij vertelt zelf over de gekozen decoratie: 

“Op de Paaskaars staat dit jaar,  De Barmhartige Samaritaan. 
Nu in deze roerige tijd, vind ik dit een mooi verhaal dat Jezus zelf verteld heeft. 
Het ging over een Joodse koopman, die beroofd werd en geslagen. Hij lag 
gewond op de grond. Een Joodse priester liep hem voorbij, daarna een Leviet 
die ging hem ook voorbij. Ze dachten dat hij dood was. Volgens Joodse rituelen 
mag je geen dode aanraken voordat je de tempel in gaat. Na lange tijd kwam 
er een Samaritaan op een ezel aan gelopen. Hij had niets met het Joodse geloof. 
De Samaritaan heeft zich over de Joodse koopman ontfermd en zijn leven 
gered. Vandaar de naam De Barmhartige Samaritaan.  
Omzien naar elkaar geeft Liefde en Vertrouwen! Blijven ontmoeten, een arm 
om elkaars schouders leggen. De wereld zou een Paradijs zijn als wij dat zouden 
blijven doen. Verrijk jezelf door te Geven aan je medemens “Onze Naaste” 
Met die gedachten Wens ik U een Zalig Pasen !  
Edylien Verhoosel 
 

VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN 
 
De bloemengroep van parochiekern De 
Goede Herder heeft in de Vastentijd de 
weg naar Pasen tot uitdrukking 
gebracht in de versiering op het 
priesterkoor: van dorre woestijn naar 
bloeiende Paastuin, vol licht en 
levenskracht. 
Iedere week “groeide” de versiering, 
aangepast aan de lezingen van de 
zondag. En op het Paasfeest komt alles 
natuurlijk tot volle bloei! 
Dank aan de tien dames van onze 
bloemengroep, die wekelijks in 
tweetallen zorgen voor een bijzondere 
bloemdecoratie, aangepast aan de 
liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. 
 

 



CO2-METERS IN DE KERK 
 
Van de covid-crisis hebben we geleerd dat ventilatie van ruimtes waar mensen samen komen 
heel belangrijk is.   
En niet alleen het Covid-virus maar bijvoorbeeld ook griepvirus kan via slecht geventileerde 
ruimtes zich goed verspreiden.   
Ventilatie is dus belangrijk voor de gezondheid. Daarom hebben we voor elke kern van onze 
parochie twee CO2-meters aangeschaft. CO2-meters meten de hoeveelheid CO2 in de lucht.  
Een hoge mate van CO2 is een indicator van slechte ventilatie. 
De meters zijn inmiddels in de Goede Herderkerk geïnstalleerd. 
Jan van Trigt – vice-voorzitter Parochiebestuur HH. Petrus en Paulus 
 
 
STUDIEREIS BLOEMENGROEP 
 
Op zaterdag 2 april gingen de dames van de bloemengroep op stap naar de bloemenregio, de 
Bollenstreek. In de Tulip Experience te Noordwijkerhout kregen zij uitleg over de bollenteelt 
van bol tot bloem. Initiatiefneemster Jeaneke van der Hulst: “De bloemversieringen in de kerk 
verzorgen we met hart en ziel. Meestal doen we dat met twee leden van de groep per weekend. 
We kopen zelf de bloemen en houden rekening met de bloemen en materialen  die in de kerk 
staan en nog gebruikt kunnen worden. We stemmen dus heel goed met elkaar af, rekening 
houdend met het kerkelijk jaar. Op grote feesten als Kerstmis en Pasen gaan we met de hele 
groep aan de slag. En nu dus met zijn tienen op stap naar de bollen!” 
 

 
Op de foto van links naar rechts: Nellie van der Geest, Henny Rump, Jeaneke van der Hulst, 
Paula van den Bosch, Tiny Kortekaas, Edylien Verhoosel, Marian van der Werf, Stephanie Jägel, 
Ria Francken en Marike Jekel. 



VOORBEREIDINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Regelmatig kunt u als trouwe kerkganger de voorbereidingen volgen van de kinderen die op 
zondag 22 mei in een feestelijke eucharistieviering hun Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Via de weblog Uit de Schaapskooi en de Nieuwsbrief houden de dames van de werkgroep ons 
op de hoogte: 
“Tijdens één van 
de bijeenkomsten 
van de 
communicanten 
hebben we het 
met hen over 
'vrede en 
vergeving' gehad. 
Zij hebben naar 
aanleiding 
hiervan mooie 
harten 
geknutseld. Ook 
hebben we buiten 
een spel met 
elkaar gespeeld 
over oorlog, 
vrede en de kerk. 
Nog een paar 
weken en dan 
zullen 11 kinderen 
hun Eerste Heilige 
Communie doen.”  
Werkgroep Eerste Communie - Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans 
 
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. 
Vergeet u hen niet? 
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  
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pastoraatgroep: Heleen Brouwer, Stephanie Jägel, Jeaneke van der Hulst, Pastoor Broeders. 
 
Beheercommissie: André Bouwman, Michel Coene, Gerard van der Hulst, Joop van Huut,  
Theo Rump. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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