
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 18 september 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, Anne, 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 18 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 21 september 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 25 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 28 september 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 2 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 5 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed 

Voorganger: Corry Boin. 

Zondag 9 oktober 9.30 uur Gezinsviering. Viering van Woord en Gebed met zang van het 

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

 

 

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


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 28 augustus € 193,-  

De deurcollecte ten bate van de MIVA bracht maar 

liefst € 473,- op!  

Zondag 4 september € 186,- 

Zondag 11 augustus € 147,- 

Dank voor uw bijdragen in de mandjes!  
En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom! 
 
VREDESONTMOETING 2022 
 
Op woensdag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse 
partnerorganisaties een VredesOntmoeting op het Stadhuisplein in Leiden, in het kader van de 
Vredesweek van PAX Nederland. 
Dit jaar is het thema: Generatie Vrede.  
Behoort u tot de zogenaamde Protest- of Verloren 
generatie? Bent u geboren in de Patatgeneratie? 
Beschouw je jezelf als Millennial of ben je een 
Digital Native? Alle generaties komen aan het 
woord over mensenrechten, menselijke 
waardigheid en solidariteit tijdens deze ontmoeting 
op de Internationale Dag voor de Vrede. Mensen, 
jong en oud, van stad of platteland, in Nederland 
geboren en getogen of hier later huis en haard gevonden, gelovig of niet-gelovig, burgers van 
elk gender, iedereen heeft ten slotte belang bij vrede! Daarom staan wij een uur stil bij vrede 
en delen wij wat ons zorgen baart. Ver weg en dicht bij huis. 
Gevoelens van onmacht, onzekerheid en sociale ongelijkheid drijft mensen uit elkaar. Vrede 
kan alleen ontstaan en groeien als wij bereid zijn elkaar te ontmoeten en naar elkaar te 
luisteren.  
U en jij bent van harte welkom bij de Leidse VredesOntmoeting op woensdag 21 september 
om 16:00 uur op het Stadhuisplein in Leiden. 
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER 
 
Op dinsdag 30 augustus trok bisschop Van den Hende in Kevelaer op met pelgrims van de 
bedevaart vanuit parochies in het Groene Hart. Ongeveer honderd bedevaartgangers maakten 
een driedaagse bedevaart naar Kevelaer. De dinsdag stond in het teken van een boeteviering, 
het bidden van de kruisweg en een eucharistieviering ’s avonds in de Mariabasiliek. 
In zijn homilie stond de bisschop stil bij de indrukken die de pelgrims opdeden bij het bidden 
van de kruisweg. “Jezus is onschuldig en wordt als een misdadiger veroordeeld. Hij wordt 
bespot en vernederd, terwijl hij zijn kruis draagt”, zegt de bisschop. “Maar Jezus' liefde 
overheerst, ook als Hij aan het kruis hangt en bidt: vergeef hun, want ze weten niet wat ze 
doen.” De bisschop preekt over de liefde van Christus en over de trouw van Maria en haar 
geloof in de liefde van haar Zoon. “De liefde van God is groot”, zegt hij, “terwijl onze liefde 
toch heel vaak tekortschiet, soms uit eigenliefde, soms uit verbittering, soms uit angst of 
eenzaamheid.” 



“Wij hebben Gods liefde nodig, maar ook de wereld heeft Gods liefde nodig”, vervolgt de 
bisschop en hij benadrukt het belang van het op bedevaart gaan. “Het is goed dat wij hier 
zijn. We kunnen hier met elkaar spreken en bidden tot de Heer en zijn moeder Maria vragen 
om haar voorspraak. We kunnen onze zonden belijden en ook laten merken hoe moeilijk het 
soms is in ons leven en in het leven van onze naaste. Want op bedevaart gaan betekent niet 
dat je de werkelijkheid thuis laat, niet meer denkt aan je zorgen, pijn en verdriet, maar dat je 
juist hier in deze plaats, waar Maria zo dicht bij ons is, opnieuw mag beseffen hoe belangrijk 
de liefde van God is in ons hart”, zegt de bisschop. “Mogen wij als leerlingen van de Heer 

zoveel kracht krijgen dat we 
altijd trouw blijven aan de 
weg van zijn liefde en dat 
we onze teleurstelling, strijd 
en eenzaamheid weer te 
boven komen en weten: de 
Heer houdt ons vast. En met 
Maria mogen wij zijn liefde 
te verspreiden in wat we 
doen en wat we zeggen.” 
 
    

 Bisschop Van den Hende, 

diaken Van Aarle, pastoor 

Broeders, pastoor Glas. 

 

DRINGENDE OPROEP 

In een vorige  uitgave van de nieuwsbrief kon u lezen dat onze zeer gewaardeerde Ferdinand 

Vonk na vele jaren van toewijding met het verzorgen van het kopieerwerk is gestopt. Wij zijn 

nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die bereid is om het kopiëren van misboekjes, 

bladwijzers en nieuwsbrieven op zich te nemen. Bij voorkeur op een van de ochtenden dat het 

secretariaat geopend is. Meer informatie over wat dit precies inhoudt kunt u krijgen bij een lid 

van de beheercommissie of bij een van de dames van het secretariaat. Het is geen zwaar werk 

(we beschikken over zeer moderne apparatuur) maar het kost natuurlijk wel tijd!   

Het is mooi om te kunnen melden dat op andere “fronten” parochianen als vrijwilliger aan de 

slag zijn gegaan. Wouter Jekel heeft zich gemeld bij Wim Bruines en heeft inmiddels zijn draai 

gevonden in het tuinonderhoud! En het team dat beeld en geluid verzorgt tijdens de vieringen 

voor zowel de kerk als de livestream heeft versterking gekregen van Jelle Moes. Geweldig! 

 

FEEST SINT FRANCISCUS  

De dag na Drie Oktober is het Werelddierendag vanwege het feest van 

Sint Franciscus. Dat vieren we in Leiden met de Orde van Franciscaanse 

Seculieren in de Antoniuskerk om 19.30 uur. Pater Thijs Moons gaat 

voor.  De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse 

benaming van de Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere 

franciscaanse derde orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse 

familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen 

omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van 

Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld 



(daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. De Portiuncula-groep 

in Leiden komt eens per maand op woensdagmiddag bij elkaar. Onze Leo Koot is minister van 

de Portiuncula-groep. In hun bijeenkomsten spelen ontmoeting, bezinning en viering een 

belangrijke rol. 

In de tijd van Franciscus stond midden in de bossen 

buiten Assisi een klein kapelletje, toegewijd aan Maria ter 

Engelen (Santa Maria degli Angeli). Dit kapelletje was 

eigendom van de Benedictijnen van San Benedetto. De 

plek heeft ook de naam Portiuncula (in het Italiaans 

Porziuncola), het kleine erfdeel. In 1206 werkte 

Franciscus aan het herstel van dit kapelletje en in 1208 

hoorde en begreep hij hier het evangelie van de 

uitzendingsrede. Toen Franciscus broeders kreeg 

zochten zij, na Rivotorto, een plek waar een kapel was 

om de getijden te bidden en begraven te worden. In 

1210 werd dit armoedige kapelletje de moederkerk van 

de minderbroeders. Hier werden in het begin jaarlijks 

hun kapittels gehouden. In 1219 kwamen hier al 3000 

broeders samen voor het Mattenkapittel. Op deze plaats 

wilde Franciscus sterven. In de 16e en 17e eeuw werd 

over het kapelletje en over de hut waarin Franciscus 

stierf heen een pompeuze basiliek gebouwd. 

 

HERDERSHOF 12 ½ JAAR 

Het is inmiddels vanzelfsprekend dat na de woensdagochtendviering het atrium van de kerk 

gastvrijheid biedt met lekkere koffie, een koekje en alle gelegenheid voor een goed gesprek. 

De komende maand wordt het 12 ½-jarig bestaan met de trouwe bezoekers gevierd.       Het 

initiatief ging in het voorjaar van 2010 uit van Jan de Vette en Bert Pieterse. Tijdens het 

aflakken van de kerkdeuren bespraken zij hoe er meer omwonenden betrokken zouden kunnen 

worden bij de kerk.  Voor Rondom de Kerk kon ik hen de volgende uitspraak ontlokken: “Al 

kwekkend ontwikkelden we het plan om een wekelijks ontmoetingsmoment in de pastorie te 

bieden”. Nadat het kerkbestuur enthousiast had ingestemd, gingen de heren, direct al 

gesteund door een aantal vrijwilligers van start. De woensdagmorgen werd gekozen omdat de 

kerk dan van 10 tot 12 uur toch al geopend is voor bezoek. Al direct bleek de behoefte groot, 

gemiddeld circa 40 bezoekers per ochtend. Naast een aantal trouwe kerkgangers kwamen er 

ook bezoekers die weinig of geen binding met de parochie hadden. “Er komen nogal wat 

mensen die weinig of geen contacten hebben. Het voorziet echt in een behoefte!”, aldus Jan 

de Vette. “De gemeenschapszin staat voorop. Er is sfeer, men raakt betrokken bij elkaar. Maar 

onze koffie is niet katholiek!” Voor Bert Pieterse lag de aanleiding om mee te doen mede in 

een door het locale CDA georganiseerde bijeenkomst over sociale samenhang. Maar ook voor 

de parochianen die het kerkhof verzorgen en de kerk schoonmaken, werd de 

woensdagochtend een plezierige plek om elkaar te treffen. Jan de Vette vatte het aldus samen: 

“We maken er wat van, het is zo simpel als wat!” 

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