NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER
Zondag 7 augustus 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.
Het secretariaat is op de maandagen 8 en 15 augustus gesloten.
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 7 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastor Jaap van der Bie.
Woensdag 10 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Zondag 14 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Maandag 15 augustus 19.30 uur Maria ten Hemelopneming.
Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 17 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Heleen Brouwer.
Zondag 21 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren-Middenkoor.
Voorganger: pastoor Ad van der Helm.
Woensdag 24 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Corry Boin.
Zondag 28 augustus 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en
Herenkoor.
Voorganger: Thea Epskamp.

MIVA-COLLECTE
MIVA-weekend voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.
Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. Via
de parochies wil MIVA graag aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische zorg
in Tanzania.

Outreach-missies: Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen in een groot
gebied in het westen van Tanzania. Bijna honderdduizend mensen verspreid over 24 dorpen
zijn van de gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. De afstanden en gebrek aan
geld weerhoudt deze mensen om naar het ziekenhuis te gaan. Vandaar, dat het ziekenhuis
aan zogeheten ‘outreach’-missie doet: artsen en verpleegkundigen reizen af naar de
omliggende dorpen en vertellen mensen over hoe ze ziekten, hoge bloeddruk en diabetes
kunnen voorkomen. Ook wordt er voorlichting gegeven over het coronavirus. Daarnaast
moeten patiënten soms met spoed vervoerd worden naar het grotere ziekhuis in Mwanza,
omdat het ziekenhuis in het nabij gelegen Sumve helaas geen intensive care heeft.

Rotsachtig gebied: Het is niet gemakkelijk om van het ziekenhuis naar de dorpen te rijden,
vertelt Geofrey. “De meeste wegen zijn erg slecht, we zitten hier in een rotsachtig gebied.”
Mwanza, de grootste stad die in de buurt ligt, wordt niet voor niets ‘Rock City’ genoemd. Alleen
daar hebben ze geasfalteerde wegen. Met steun van de MIVA heeft het ziekenhuis daarom
een terreinwagen aangeschaft. Alleen die sterke auto kan de slechte wegen hier aan.

Leven en dood. Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance. De rit naar Mwanza is 58 km.
Met de terreinwagen doen we er 45 minuten over; met een andere auto duurt de rit 1 uur en
20 minuten. De auto kan dus het verschil maken tussen leven en dood.

Bijgestaan door God. Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor
preventie als voor noodgevallen. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis in Mwanza

kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat we
mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden bijgestaan door God’
Samen helpen we Dokter Geofrey zijn bestemming te bereiken.
De opbrengst van de MIVA-kerkdeurcollecte is bestemd om de noodzakelijke tweede
terreinwagen aan te schaffen. Voor meer informatie zie: www.miva.nl
Mocht u de collecte missen, dan kunt u uw bijdrage storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.
MIVA – ’s Hertogenbosch. Hartelijk dank daarvoor.

Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

COLLECTEN
In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens
de vieringen de volgende bedragen op:
Zondag 17 juli € 212,- ; zondag 24 juli € 213,- ;
zondag 31 juli € 132,Dank voor uw bijdragen in de mandjes! En
natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook
van harte welkom!
OVERLEDEN
Op zaterdag 23 juli is overleden de heer Antonius Joseph Marie Houdijk, in de leeftijd van 90
jaar. Anton Houdijk was van 1980 tot 1997 burgemeester van Zoeterwoude. Na zijn
pensionering was hij jarenlang actief als lid van de restauratiecommissie van de Meerburgkerk
en tot 2012 als lid van het parochiebestuur van de nieuwe parochie De Goede Herder.
De uitvaartdienst voor Anton Houdijk in de Goede Herderkerk vond op donderdag 28 juli plaats
in besloten kring. Voorganger in de viering van Woord en Gebed was Margreet Onderwater.
Aansluitend volgde de teraardebestelling in het familiegraf op de begraafplaats achter de kerk.
Op dinsdag 26 juli is overleden de heer Adrianus Gerardus Bos, in de leeftijd van 87 jaar. De
uitvaartdienst voor Arie Bos vond plaats op maandag 1 augustus in de Goede Herderkerk.
Voorganger in de viering van Woord en Gebed was Marianne Turk. Aansluitend vond de
teraardebestelling plaats in het familiegraf op de begraafplaats achter de kerk.

BISSCHOP ROEPT OP TOT EXTRA GEBED DEZE ZOMER
Bisschop Van den Hende roept parochianen en parochies op
om de komende tijd in gezamenlijkheid te bidden voor
specifieke noden en dat te doen “juist in deze
zomermaanden”. “Zomermaanden betekenen niet dat we de
realiteit waarin wij leven onderbreken. Bovendien hebben
christenen de uitdaging ontvangen om iedere dag ruimte te
maken voor gebed”, aldus de bisschop die wijst op vier problemen en moeilijkheden die
confronterend zijn en die mensen diep raken, zowel in de samenleving als in de Kerk:

1. Momenteel heel bijzonder de oorlog en strijd in de Oekraïne en in andere delen van de
wereld en de vele vluchtelingen, wereldwijd meer dan ooit.
2. Veel mensen hebben te lijden onder armoede -vaak al vanaf hun jonge jaren- met alle
belemmeringen in levenskansen en ontplooiingsmogelijkheden van dien.
3. De eerbied voor het leven staat regelmatig onder druk, daar waar zorg voor zieken en
ouderen en respect voor het ongeboren leven te kort schieten.
4. De zorg voor en het behoud van het milieu vragen nieuwe stappen qua levensstijl en
omgang met de natuur.
Bisschop Van den Hende:
“Deze
problemen
en
moeilijkheden
van
vluchtelingen en oorlog, van
ernstige
armoede,
van
gebrek aan eerbied voor het
leven en de zorgen vanwege
het milieu zijn veelomvattend
en
menselijke
verantwoordelijkheid
kan
niet worden afgewend of
alleen bij bepaalde groepen
neergelegd. Het getuigt van
gemeenschapszin
en
solidariteit in de samenleving
en in de Kerk wanneer we
deze
moeilijkheden
en
problemen benaderen in gedeelde zorg en dat zij in ons gebed een plaats hebben.”
De bisschop reikt daarom de volgende intenties aan om de komende tijd mee te nemen in het
bidden thuis en in de voorbede in de kerk:
•

Bidden wij om vrede op plaatsen waar nu oorlog heerst en strijd. Om veiligheid en
gastvrijheid voor mensen die op de vlucht zijn, dichtbij en ver weg. Om menswaardige
hulp en aandacht. Laat ons bidden;

•

Bidden wij voor mensen die in armoede leven, voor kinderen die in armoede opgroeien.
Om menswaardige voorzieningen die kansen bieden en mogelijkheden tot ontplooiing.
Laat ons bidden;

•

Bidden wij om waarden en normen die het leven van kwetsbare mensen bescherming
bieden in het prille begin en in dagen van ziekte, eenzaamheid en ouderdom. Laat ons
bidden;

•

Bidden wij om een zorgvuldige omgang met de rijkdommen van de aarde. Om sterkte
voor boeren die te maken hebben met grote veranderingen in de landbouw, voor
bedrijven die nieuwe wegen zoeken ter wille van het milieu. Om vruchtbare
samenwerking tussen overheid en burgers in alle domeinen van de samenleving. Laat
ons bidden.

NIEUWE BEHUIZING VOOR DE TECHNIEK
De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen versnelden destijds de plannen om te
beginnen met een livestream van de vieringen. De uitzending van de vieringen via de
livestream is mogelijk dankzij de inzet van een groepje enthousiaste vrijwilligers. Vanuit de
beheercommissie coördineert Michel Coene hun inzet, daarbij terzijde gestaan door Chris
Roessen (op de foto). Al sinds de start van de uitzendingen via kerkdienstgemist.nl verzorgen
zij van achter de knoppen en de monitor achterin de kerkruimte zowel beeld als geluid,
afgewisseld door Stephanie Jägel, Frank Zuure, André Bouwman en (sinds kort ook) Wim de
Groot.
Vanuit de ook altijd actieve
“bouwgroep”, een club van handige
mannen die altijd in zijn voor een
stevige klus, kwam de suggestie om
de apparatuur waarmee beeld en
geluid
geregeld
worden,
een
passende behuizing te geven. Cor
Francken en Gerard Verdoes gingen
samen aan de slag. Cor tekende voor
de constructie en Gerard voor de
afwerking,
inclusief
een
fraai
geschilderde decoratie. Het resultaat
mag er zijn! Dank aan beide heren
voor hun inzet!
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
In onze parochiekern De Goede Herder mogen we trots zijn op onze vele vrijwilligers. Zij
dragen er allen aan bij dat vieringen gehouden kunnen worden in een fraai en schoon
kerkgebouw waar ieder welkom is! Sommige vrijwilligers zijn vaker zichtbaar omdat zij
bijvoorbeeld een actief aandeel hebben in de liturgie als zanger, koster of lector. Maar velen
zijn actief in anonimiteit. Dank dus aan de leden van het koffieteam, het schoonmaakteam, de
Herdershof, de tuinmannen, de bouwgroep, voorgangers, lectoren, zangers en organisten,
techneuten, begeleiders van E.H. Communie, H. Vormsel en kindernevendienst, de leden van
de MOV-groep, bloemengroep, kosters, de vrijwilligers van de thuiscommunie, de chauffeurs,
de dames van het secretariaat en kopieerwerk. Wat zou de Goede Herder zijn zonder jullie
inzet!
Toch merken wij dat er problemen ontstaan als er vrijwilligers op basis van leeftijd of
anderszins een stapje terug moeten doen. Met name bij het kopieerwerk zijn wij nog steeds
op zoek naar een waardige opvolger voor onze trouwe Ferdinand Vonk, die onlangs moest
stoppen met zijn waardevolle werk. Ferdinand, nogmaals hartelijk dank! Verder zoekt Wim
Bruines nog versterking bij het tuinonderhoud rond de kerk. Van harte aanbevolen!

Beheercommissie en Pastoraatgroep De Goede Herder
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