NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER
Zondag 5 juni 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 5 juni Pinksteren 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 8 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Corry Boin.
Zondag 12 juni 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Tienerkoor.
Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld.
Woensdag 15 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Zondag 19 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 22 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Kirstin van Veen
Zondag 26 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren-Middenkoor.
Voorganger: pastoor Ad van der Helm.
Woensdag 29 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Heleen Brouwer.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 22 mei hebben elf communicanten hun Eerste H. Communie gedaan tijdens een
druk bezochte viering in de feestelijk versierde Goede Herderkerk. De voorbereidingsbijeenkomsten met het thema ‘Mag ik je vriend zijn?’ verliepen vanwege corona en de steeds
veranderende maatregelen aanvankelijk met de nodige obstakels. Maar gelukkig is dit door
iedereen flexibel opgepakt en was er steeds een plan-B. De viering werd opgeluisterd door het
tienerkoor o.l.v. Veronique en Thijs. De kerk was prachtig aangekleed door de bloemengroep
en de ouders van de communicanten. Alle kinderen hebben een stukje voorgelezen en deden
mee met het Onze Vader: op het altaar, samen met pastoor Broeders, hand in hand.

We kunnen terugkijken op een mooie viering en hopen iedereen vaak terug te zien in de
kerk!
Eerste Communiewerkgroep, Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

(foto’s: Bert Gerritsen)

NOOR LOHMEIJER – VAN BERCKEL OVERLEDEN
Op zondag 15 mei is Noor Lohmeijer – van Berckel plotseling overleden.
Toen het gezin Lohmeijer zich in Leiderdorp vestigde was er geen Snipstraat, geen school om
de hoek, geen noodkerk of kerkgebouw De Menswording. Dat zou allemaal nog moeten
komen. Toen pastoor Olsthoorn zich vestigde is Noor een enthousiaste hulp bij
zijn inburgering geweest. Ze werd lid van het Schoolbestuur van de Engelendaalschool en lid
van het bestuur van de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers en daardoor wist ze de weg in Leiderdorp
goed te vinden. Toen ze een periode in Canada woonde in verband met Jan zijn werk, was ze
toch in De Menswording aanwezig door haar humoristische schrijfsels op de ansichtkaarten
die ze stuurde, die pastoor Olsthoorn dan weer met plezier voorlas. En daarna bij de
vakantieverzameling opprikte.
Haar bestuurswerk voor het UVV werd
gevolgd door pastoraal vrijwilligerswerk: ze
ging de huisbezoekgroep coördineren en
begeleiden. Daarmee samenhangend hield ze
zich bezig met lijsten van gevestigde en
nieuwgekomen parochianen, oud of jong. Zelf
bracht ze velen een bezoek. Menigeen
herinnert zich dit met warmte. De
dinsdagmorgenviering gevolgd door de
koffiebijeenkomst lag haar na aan het hart.
Haar werkzaamheden groeiden in de loop der
tijd: afspraken en coördinatie rondom het
gebruik van de kerk en de koffiekamer,
organisatie rondom uitvaarten, bijhouden van
de boeken van de sacramenten, de
mededelingen en berichtgeving naar buiten.
Ze regelde alles tot in de puntjes. Zij was bijna dagelijks in de kerk te vinden. Zocht leden voor
de pastoraatsgroep, voor andere werkgroepen en diaconale activiteiten. Het was werk van
een heel secretariaat. Er waren steunpilaren naast haar, maar helaas ook uitvallers. Ondanks
druk en drukte bleef ze correct en vriendelijk. Het was prettig met haar samenwerken.
De periode van overleg rond parochiesamenwerking, fusie en kerksluiting heeft haar pijn
gedaan en moeite gekost. Ze maakte dit moeilijke proces loyaal mee. Maar ze zag het
uiteenvallen van een gelovige en warme gemeenschap rond de kerk aan het Heelblaadjespad
aankomen. Er zou een wond komen, niet alleen door de sluiting en de sloop van het
kerkgebouw. Er zouden mensen verloren raken. En die gelovige gemeenschap, dat was toch
de drijfveer van al haar inzet. Haar gelovige ziel kreeg een kras.
Samen met enkele andere trouwe medewerkers heeft ze het leven van De Menswording
overgedragen naar De Goede Herder. Juist in deze moeilijke periode ging de toestand van Jan
achteruit en kon ze minder aanwezig zijn door de aandacht die dit van haar vroeg. Gelukkig
zagen we haar in de laatste periode na Covid weer wat meer aanwezig.
Op zondagavond 15 mei 2022 overleed ze plotseling. Ze werd 87 jaar.
Dank je Noor, dat je er was, dank voor al je liefde en inzet voor de mensen van de parochie
gemeenschap en daar buiten. Rust in vrede.

OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET PASTOOR BROEDERS
Op maandag 29 augustus a.s. gaat het Groene Hart samen met
Leiden op bedevaart naar Kevelaer. Al sinds 1642 wordt er in deze
plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria
vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix
Afflictorum’: de Troosteres der Bedroefden.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze
naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het
gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria
hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een
kapelletje bouwen!”
Dat is gebeurd!Zo komen er tot op de dag
vandaag vele mensen naar dit bekende
Mariabedevaartsoord! Gaat u mee op de bedevaart?
Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt
gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de
ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond. U
kunt zich opgeven of informatie inwinnen bij Wim Barning, via email:
wimbarning@ziggo.nl of per telefoon: 06 – 53712650.
Zelf maak ik ook een groot deel van de bedevaart mee. Het is altijd
heel mooi om met parochianen op bedevaart te gaan.
Ik hoop u te ontmoeten — Pastoor Walter Broeders

VERBETERING VAN LIVESTREAM
Nu de coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn, wonen steeds meer parochianen de
vieringen op zondag en woensdag in de kerk bij. Toch blijven wij voor hen die niet naar de
kerk kunnen komen de livestream van de zondagsvieringen verzorgen. Dit is mogelijk dankzij
een team van enthousiaste techneuten!
Recent is de techniek van beeld en geluid sterk verbeterd met een upgrade die mogelijk is
gemaakt dankzij een zeer royale subsidie door de Anna Martina Stichting. Waarvoor dank!

COLLECTES
De “gewone” collecte met de mandjes tijdens de dienst is gelukkig weer in ere hersteld. Naast
uw kerkbijdrage en de opbrengsten uit verhuur blijven de collectes erg belangrijk om het
financiële plaatje rond te krijgen.
De opbrengsten in de afgelopen weken: 22 mei (E.H. Communie) € 375,- , 26 mei
(Hemelvaart) € 180,- , 29 mei (WG-viering) € 149,-. Dank voor uw gulle gaven!
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