
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 26 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 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. 

Zondag 3 juli 9.30 uur Parochiedag Eucharistieviering met zang van alle koren. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders.  
Woensdag 6 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn.  
Zondag 10 juli 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

Woensdag 13 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders.  
Zondag 17 juli 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Jeroen Smith. 

Woensdag 20 juli 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

 

 

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


PAROCHIEDAG ZONDAG 3 JULI 

In zowel de Menswording- als de  
Meerburgparochie werd jaarlijks een 
parochiedag georganiseerd. 
Inhoudelijk kon die nog wel eens variëren, 
zeker in de jaren dat werd samengewerkt 
met de protestantse gemeente van 
Leiderdorp. Maar ook na het ontstaan van 
de MeerMens-parochie en later de Goede 
Herder, bleef er jaarlijks een moment 
waarbij de viering extra feestelijk van opzet 
was met meerdere koren en waarbij de 
koffie-na-afloop vergezeld ging van een 
grote variatie aan “baksels”, door 
parochianen zelf bereid.  
Op zondag 3 juli is het weer zover: 
De eucharistieviering wordt opgeluisterd 
met zang van alle koren, pastoor Broeders 
heeft ongetwijfeld een passende 
overweging en na de viering mogen we 
rekenen op een heerlijk kopje koffie of 
thee, verzorgd door ons fantastische 
koffieteam! En natuurlijk hopen we dat 
velen hun beste beentje voorzetten en ons 
verrassen met hun bakkunsten! 
Na de koffie is er een borrel…. 
Op het kerkplein zal voor de kinderen een 
springkussen klaar staan. 
We hopen op een gezellig samenzijn en op 
mooi weer! 
 
8-KERKENTOCHT 2 en 3 JULI 
Binnen de Parochie HH. Petrus en Paulus is ervoor gekozen om met elkaar het jaar van de 
sacramenten af te sluiten met een 8-kerkentocht. Het is de bedoeling dat er in elke kerk een 
presentatie is van een bepaald sacrament. Te denken valt daarbij aan het aanlichten of 
markeren van de plaats waar dit sacrament wordt bediend of is afgebeeld.  
Gekozen is voor het weekend van 2-3 juli 2022 van 12.30u tot 16.00 u. In iedere kerk zijn  er 
dan een of meer vrijwilligers aanwezig voor ontvangst en/of uitleg. De 8 kerkentocht kan bij 
iedere kerk van start gaan. Bij iedere kerk zijn stempelkaarten. Voor wie de hele tocht heeft 
volbracht, wacht bij het tonen  van de volle stempelkaart een eenvoudige maar lekkere fles 
wijn.  
In de Goede Herderkerk vindt de presentatie over het sacrament van de Ziekenzalving plaats 
in de Anna Martinakamer, de familiekamer/opbaarruimte. Pastoor Broeders heeft daar de regie 
over! 
De andere te bezoeken kerken zijn: 
St. Joseph, Herensingel Leiden. Hier de presentatie: Sacramenten verbinden hemel en aarde. 
Hartebrug, Haarlemmerstraat Leiden. Hier de presentatie over de H. Eucharistie. 
H. Lodewijk, Steenschuur Leiden. Hier de presentatie over het H. Vormsel. 
Maria Middelares (parochiekern Lam Gods), Haagsche Schouw / Rijndijk. Het H. Doopsel. 
St. Petrus, Lammenschansweg Leiden. Een presentatie over de Wijding. 
St. Jan’s Onthoofding, Zuidbuurtseweg Zoeterwoude Dorp.  Over Boete en Verzoening. 
St. Laurentius, Dr. Van Noortstraat Stompwijk. Een presentatie over het Huwelijk. 



AFSCHEID VAN ANTONIO PEDROSA 
Op maandag 13 juni heeft onze organist 
Antonio Pedrosa zijn masterdiploma 
behaald aan het Conservatorium te 
Amsterdam. Hij sloot zijn opleiding af met 
een recital in de Grote of Sint-Laurenskerk 
te Alkmaar. Daar bespeelde hij ruim een 
uur lang de twee aanwezige historische 
orgels. Het Van Covelens orgel, een 
koororgel uit 1511, is het oudste nog 
bespeelbare orgel van Nederland. Het 
beroemde grote orgel (zie foto) werd door 
Jacobus van Hagerbeer in 1645 gebouwd 
en door Jacob Schnitger begin achttiende 
eeuw aangepast. De muziek die Antonio op 
deze instrumenten virtuoos ten gehore 
bracht (onder andere stukken van Purcell 
en Bach) werd door de examencommissie 
met een 9 beoordeeld. Proficiat, Antonio! 
We zullen ongetwijfeld nog veel van deze 
jonge musicus horen, maar helaas niet 
meer als vaste organist in de Goede-
Herderkerk. Op zondag 19 juni heeft hij 
afscheid genomen van onze parochiekern. 
Antonio vervolgt zijn carrière als organist in 
de Obrechtkerk te Amsterdam. 
 
 
HULP VOOR OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN 
In het Leiderdorps Weekblad van 11 mei stond een artikel over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Zij worden in Leiderdorp voorlopig bij particulieren of in het AC Hotel aan de 
Persant Snoepweg gehuisvest. 
De Gemeente en Incluzio zijn verantwoordelijk voor huisvesting, maar hebben wel de hulp 
ingeroepen van de Diaconie Prot. Gemeente Leiderdorp om een weggeefwinkel en een 
ontmoetingsplek voor deze vluchtelingen te creëren.  Er is een gezellige huiskamer ingericht, 
een speelplek voor de kinderen en de gastvrouwen bieden een veilige en warme plek aan de 
vluchtelingen. Deze weggeefwinkel is gevestigd aan de Simon Smitweg, tussen de 
brandweerkazerne en de oprit naar de Milieustraat.  Iedere dinsdag- en donderdagmorgen is 
deze ontmoetingsplek van 10.00 uur tot 12.00 uur open. 
Marijke van Pernis heeft op haar beurt de hulp van de RK Diaconie ingeroepen en ons is 
gevraagd om onze medeparochianen op te roepen om de broodnodige spullen met hen in te 
zamelen. Dit verzoek moeten wij honoreren. Nodig zijn b.v. zeep, shampoo, tandpasta, 
maandverband,  kleding (kleine damesmaten) en kinderkleding, speelgoed. 
In juli wordt de Oekraïeners woonruimte aangeboden en dan zullen ook goederen zoals 
beddengoed, keukengerei, huishoudelijke artikelen welkom zijn. Mocht u nu of in de toekomst 
goede veilige fietsen of iets anders willen aanbieden dan kunt u contact opnemen via 
leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com  
Mocht u niet naar de Weggeefwinkel kunnen komen, maar toch iets willen schenken, (dan 
staat er achter in de Goede Herder Kerk een mand om uw gaven te doneren.) dan kunt u op 
vrijdagmorgen uw gaven afgeven op het secretariaat.    
Omzien naar elkaar, daartoe worden wij geroepen.  
Namens de MOV/Diaconie van de Goede Herder - Regina Krowinkel 

mailto:leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com


COLLECTEN 
In de vorige nieuwsbrief kon u iets lezen over de zondagse collecten. Daar kwamen 
verschillende reacties op. Men vond het fijn om te lezen hoeveel de zondagse collectes hebben 
opgebracht. Reden om hiermee door te gaan: 
5 juni (Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionarissen) € 407,- 
12 juni  € 186,-  - 19 juni € 220,- 
Dank voor uw bijdragen in de mandjes! En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van 
harte welkom! 
 
JUBILEA KOORLEDEN 
Op zondag 19 juni werd een groot aantal leden van ons Dames- en Herenkoor aan het einde 

van de viering in het 
zonnetje gezet. Pastoor 
Broeders mocht de 
Gregoriusspeld voor 40 
of meer jaren als 
koorlid opspelden bij 4 
koorleden: Ann 
Duivenvoorden, An de 
Klein, Rie Berk en Kees 
Vreeburg. Alle 4 
hebben zij zich dus 
decennia ingezet als 
koorzanger. Maar 
daarnaast ook vaak in 
allerlei bestuurlijke 
rollen binnen en buiten 
de kerk. 

Na de viering nam Kees Vreeburg in zijn rol als voorzitter van het koor het woord. “Meestal 
gaat een 25-jarig koorjubileum stilletjes voorbij. Dit koor is een “samenraapsel” vanuit de 
dames- en herenkoren van Meerburg en Menswording, aangevuld met leden van elders. Met 
het noemen van namen en aantal “koorjaren” werden nog eens 14 koorleden in het zonnetje 
gezet en 
voorzien van 
een fraai 
boeket. 
Scheidend 
organist 
Antonio kreeg, 
naast warme 
woorden van 
de pastoor, 
een grote doos 
Merci! 
Bij de koffie in 
het atrium 
(met stroop-
wafels) kregen 
de jubilarissen 
natuurlijk hun 
welverdiende 
felicitaties! 



BEDANKBRIEF VASTENACTIE 
Beste mensen, 
In de afgelopen week ontving ik deze mail met de bedankbrief van Fidesco. Goed om te lezen, 
dat onze inzet niet voor niets is geweest. Ze kunnen zelfs meer doen dan het schilderen van 
de muren. Er is toekomst voor het ziekenhuis Saint Gabriël – Guinee. 
Regina Krowinkel 

 



GROEP 4 VAN DE SCHAKEL BEZOEKT ONZE KERK 
Op donderdag 23 juni bezocht groep 4 van de Leiderdorpse basisschool De Schakel met juf 
Joyce Bestman en een aantal “hulpouders” onze Goede Herderkerk. “Tijdens Godsdienst 
hebben wij het nu vooral over hoe de kerk eruit ziet, waarom het zo eruit ziet en hoe de kerk 

gebruikt wordt. Het gaat dus om de basis!”, 
aldus de leerkracht. Pastoor Walter 
Broeders stond al vroeg met Jeaneke van 
der Hulst klaar om de groep te ontvangen. 
Het werd een leerzaam uurtje waarbij de 
pastoor honderduit vertelde maar ook veel 
vragen kreeg van de enthousiaste kinderen. 
De doopkapel met de doopvont en de duif 
in het gewelf, de Mariakapel, de glas-in-
loodramen, het altaar en de Jozefkapel, het 
gaf veel stof tot vraag en antwoord. Toen 
de zware deur van de kluis geopend werd, 
mochten de kinderen in drietallen een blik 
werpen op de kerkschatten. En ook een 
uitleg over de liturgische kleuren hoorde 
erbij toen de pastoor in de sacristie vier 
kazuifels toonde in wit, rood, groen en 
paars. 
In het atrium genoten de kinderen nog van 
een glas limonade en een spekkie voordat 
ze, een stuk wijzer, weer de terugreis naar 
school aanvaardden. 

 
KOOKWORKSHOP VOOR THE  
ROB FOUNDATION OEGANDA 
Op donderdagavond 30 juni wordt er 
in het atrium een Oegandese 
kookworkshop georganiseerd door 
Anneroos de Groot (bekend als 
lectrice) en haar moeder Henriëtte. In 
de kerstvakantie heeft het gezin De 
Groot Oeganda bezocht en materialen 
meegenomen voor de Nederlandse 
arts Tamar. In haar kliniek worden 
ernstig ondervoede jonge kinderen 
opgenomen. Dat heeft veel indruk op 
Anneroos en haar familie gemaakt. 
Tamar is nu in Nederland en verzorgt 
samen met haar Oegandese man 
Daniël kookworkshops. 
Anneroos en Henriëtte hebben Tamar 
en Daniël uitgenodigd om een 
kookworkshop te komen geven.  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Tamar zal deze avond een presentatie 
over haar werk in Oeganda geven. De opbrengst is voor het werk van Tamar in Oeganda.  
Zij heeft hiervoor een stichting, vernoemd naar haar overleden vader Rob.  
Aanmelden kan bij Anneroos op 06 – 13583610. 
Van Harte Welkom! 


