
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag15 mei 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 15 mei 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren-

Middenkoor.  

Voorganger: Thea Dingjan - Zonneveld. 

Woensdag 18 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 22 mei 11.00 uur Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie en zang 

van het Tienerkoor.  

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 25 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Kirstin van Veen 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het 

Dames- en Herenkoor.  

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 29 mei 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor.  

Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

Woensdag 1 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 4 juni Pinksteren 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren- 

Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 8 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

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


SAM’S KLEDINGACTIE 

Op zaterdag 23 april werd in Zoeterwoude-Rijndijk de 

jaarlijkse Sam’s kledingactie gehouden. Bij de Goede 

Herderkerk werden 64 zakken en 4 dozen met kleding 

en schoenen verzameld (zie foto), bij elkaar goed voor 

330 kilo.  

Het team van Sam’s kledingactie dankt de organisatie 

en de gulle gevers: “Door uw hulp zijn weer veel 

mensen voorzien van goede kleding en hebben velen 

weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen 

goed voor elkaar. Nogmaals onze hartelijke dank! 

 

OVERLEDEN 

Op 1 mei is overleden mevrouw Cecil Leonarda Maria 

van Bohemen, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor Cecil van Bohemen werd 

gehouden op vrijdag 6 mei in de Goede Herderkerk. Na de viering van Woord en Gebed is het 

lichaam van Cecil van Boheemen begeleid naar het crematorium te Zoetermeer. 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

VOOR JAN VAN DER WERF 

Op 26 april, de dag voor Koningsdag, 

werden vele Nederlanders verrast met 

een koninklijke onderscheiding. In 

Zoeterwoude ontvingen zes inwoners 

uit handen van burgemeester Fred van 

Trigt een lintje, waaronder onze actieve 

parochiaan Jan van der Werf. In de 

periode 1978 tot en met 2003 heeft Jan 

zich bij voetbalvereniging R.K.V.V. 

Meerburg jarenlang beziggehouden 

met diverse werkzaamheden. Hij heeft 

in het bestuur een ruim aantal jaren de 

portefeuille Terrein en Opstal beheerd. Deze commissie was de rode draad door zijn vele 

vrijwilligerstaken. Vanaf 2004 tot heden deed hij vrijwilligerswerkzaamheden voor de 

zorginstelling Gemiva-SVG Groep, locatie Swetterhage, waaronder de Kerstreis en het 

Zomerfeest. Sinds 2007 is Jan van der Werf een zeer toegewijd vrijwilliger in de functie van 

onderhoudsman bij de Stichting Begraafplaats Zoeterwoude Rijndijk. Een aantal dagen per 

week houdt hij zich bezig met het onderhoud van de graven en looppaden van de 

begraafplaats. Hij zorgt ervoor dat het kerkhof er goed onderhouden bij ligt. Daarnaast is hij 

een motiverende aanjager voor de rest van de onderhoudsploeg. Zij treffen elkaar op 

woensdagochtend om allerlei werkzaamheden uit te voeren. En daarbij wordt ook de ruimte 

rond de Goede Herderkerk niet vergeten. Jan, van harte gefeliciteerd!  



Beste parochianen, 

Vorig weekend was ik in Lourdes en heb daar met de Orde van 

Malta, waar ik kapelaan van ben, de jaarlijkse bedevaart 

gehouden. En natuurlijk, zoals ik altijd doe, een kaars voor u 

en jullie allemaal opgestoken. Alle noden van mensen 

meegenomen en daar gelegd bij de Grot van Massabielle, waar 

Bernadette Maria mocht ontmoeten. De plek waar de hemel de 

aarde heeft gekust! In Lourdes komen de beste krachten van 

mensen naar boven. De jonge mensen, verpleegkundigen, 

artsen en vele andere helpers dragen zorg voor de zieken, onze 

gasten, ja voor elkaar. Het is ook de plek waar het geloof in de 

verrezen Heer Jezus wordt gevierd en beleden. Op het einde 

van de Lourdesbedevaart hebben mensen elkaar bedankt. 

Eigenlijk kun je dan zeggen: dank dat jij de weg naar de 

verrezen Heer voor mij hebt geopend: in een vriendelijk woord, 

in een helpende hand, in de viering van de eucharistie en jouw 

opwekkende woord en gebed! 

 

Vreugde — Paus Franciscus schrijft: ‘De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het 

hele leven van hen die Jezus ontmoeten’. Het evangelie is de Blijde Boodschap. God zelf kwam 

in de wereld in Jezus Christus als onze Redder! Het leven van Jezus met de verkondiging van 

de Blijde Boodschap verbindt mensen aan elkaar en geeft vreugde. Geen oppervlakkige 

vreugde, maar een diepe, intense vreugde, die zijn oorsprong vindt in de Blijde Boodschap: 

een boodschap van liefde en vergeving, van hoop en bevrijding, van toekomst en vrede voor 

iedereen. De wereld heeft behoefte aan deze boodschap. 

Roepingenzondag — Op zondag 8 mei was het Roepingenzondag. Die dag heeft als thema: 

Vreugde verbindt. Heel de kerk bidt om roepingen. Doet u mee? Bidt om vreugdebodes in 

onze kerk, priesters, diakens en religieuzen, die met blijdschap het evangelie willen 

verkondigen, opdat deze vreugdevolle boodschap door iedereen kan worden gehoord en 

iedereen deze boodschap op zijn of haar beurt kan uitdragen met daden en woorden. Zo 

vormen wij samen het Godsvolk, een netwerk van liefde. Ter ondersteuning hebben priesters, 

diakens en religieuzen uit heel Nederland willen getuigen van die vreugde. Wat is jouw grootste 

vreugde in jouw roeping? 



Het is eigenlijk ook een vraag aan ons allen. 

Brengt het evangelie vreugde aan jouw en mijn 

leven? Wat zou u/je antwoorden? In mijn werk 

als priester ervaar ik veel, heel veel vreugde! 

Het voorgaan in de liturgische vieringen, in de 

pastorale gesprekken, het omgaan met jonge 

gezinnen, de gesprekken met oudere mensen 

kan mij heel veel vreugde geven. Je voelt dat 

jouw werk ertoe doet. Je merkt dat mensen jou 

nodig hebben. Je ervaart God die jou steun 

geeft en jou draagt. En dat is een intens 

vreugdevol gevoel!  

4G — Het zou mooi zijn als wij een 

vreugdevolle gemeenschap blijven vormen: 

een 4G-netwerk. Ik bedoel dit: een 

gemeenschap van geloof, van gebed, van 

gesprek en van getuigen. Een vreugdevol 

geloof, een intens gebed, goede gesprekken 

en  getuigen met daden en woorden. Zo 

kunnen jonge mensen zich geroepen weten en 

zich binden aan Jezus. Dan kunnen roepingen beantwoord worden, ook voor het priesterschap, 

diaconaat en religieuze leven. Ik weet God roept, maar de gemeenschap moet het ook mede 

mogelijk maken om te kunnen antwoorden. Een gemeenschap met vreugde kan dat bieden, 

want vreugde verbindt!!                              Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 

TITUS BRANDSMA 

Op zondag 15 mei is pater Titus Brandsma door Paus 

Franciscus heilig verklaard. Karmeliet Brandsma was rector 

magnificus en hoogleraar Filosofie aan de Radboud 

Universiteit – destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij 

kwam om het leven in concentratiekamp Dachau, een half 

jaar nadat hij wegens zijn verzet tegen het 

nationaalsocialisme door de nazi’s was gearresteerd. In 

1985 werd Titus Brandsma al zaligverklaard en in 2005 

werd hij verkozen tot Grootste Nijmegenaar aller Tijden. 

Eind 2021 erkende Paus Franciscus al het wonder dat wordt 

toegeschreven aan Brandsma: de genezing van de 

Amerikaanse pater Driscoll. Titus Brandsma’s vele 

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. Hij was 

een inspiratiebron voor velen. Voor de internationale Karmel Orde is pater Titus een van hun 

belangrijkste 20ste-eeuwse leden die is heiligverklaard. 

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

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com 
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mailto:hulst.zw@gmail.com
mailto:ath.bouwman@gmail.com

