
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 20 november 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  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 

 
VIERINGENROOSTER  
 
 
 

Zondag 20 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 23 november 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

Zondag 27 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. 

Eerste zondag van de Advent. Gezinsviering, terugkomviering communicanten. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 30 november 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Zondag 4 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Tweede zondag van de Advent. Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 7 december 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 11 december 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Derde zondag van de Advent. Voorganger: Thea Epskamp. 

Woensdag 14 december 10.00 uur. Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 18 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Vierde zondag van de Advent. Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

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


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 30 oktober € 262,- 

Woensdag 2 november Allerzielen € 408,- 

Zondag 6 november € 170,- 

Zondag 13 november Parochiedag € 379,- 

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom! 
 

NOODOPROEP 
De Weggeefwinkel voor vluchtelingen in Leiderdorp heeft een noodoproep gekregen voor 
herenkleding voor de asielzoekers in de Power City Church . Sommigen van die mannen, die 
sinds enkele weken worden opgevangen in het tot noodopvang omgevormde kerkgebouw  aan 
de Elisabethhof, hebben niets anders dan wat ze aan hebben en lopen op slippers. 
De vluchtelingen zijn veelal tenger van postuur. Naast bovenkleding, is ook ondergoed welkom 
en uiteraard dikke winterjassen en dichte schoenen. 
De kleding kan ingeleverd worden op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9 en 12 uur bij 
de Weggeefwinkel aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. 
Aanmelden kan ook bij leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com 
Als MOV/Diaconiewerkgroep ‘De Goede Herder’ willen wij deze noodoproep ook aan onze 
parochianen doorgeven.  
Kijk eens in uw kast, of u kleding, ondergoed en schoenen kunt doneren. Alvast bedankt! 
Namens de werkgroep - Regina Krowinkel 
 
KERSTCONCERT IN DE GOEDE-HERDERKERK (18 DECEMBER) 
Op zondag 18 december is er in onze Goede Herderkerk wederom een viering van lezingen en 
liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren 
vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen 
belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel ‘Een ster 
ging op uit Israël’.  
  
De lezingen vertellen het verhaal van 
Jezus’ geboorte, maar beginnen in het 
Oude Testament, waar de komst van 
de Messias al wordt aangekondigd. Ze 
worden afgewisseld met Nederlandse 
en Engelse liederen (carols), nu eens 
vierstemmig gezongen door het koor, 
dan weer in samenzang met de 
aanwezigen. De zang wordt 
uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, versterkt met een flink aantal 
projectzangers uit de regio. De repetities en uitvoering zijn in handen van dirigente Ans Bulles, 
met orgelbegeleiding door Jorge Silva. 
  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 18 december, aanvang 14.00 uur. Noteer de 
datum alvast in uw agenda. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van de 
opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk. In het 
atrium is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje. 

mailto:leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com


 ZENDBRIEF VAN PASTOOR BROEDERS 

Beste parochianen, 
Bij de opening van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh in Egypte heeft de 
VN-chef Guterres de wereld gewaarschuwd met de woorden: “We zitten 
op de snelweg naar een klimaathel met ons voet op het gaspedaal!” Hij 
riep op tot samenwerken om de toekomstige generatie niet met een 
klimaatramp op te zadelen. Actie dus, om de uitstoot te verminderen. Het 
past ons niet om achterover in de stoel te blijven leunen. Problemen te 
over rond klimaat, oorlog en vrede en de toenemende armoede. 
 
Einde van de wereld — De problemen in de wereld zijn zo dichtbij, dat 
sommigen tegen mij zeggen: Is dit nu het einde van de wereld? 

Hongersnood, oorlogen, natuurrampen, ziekte en geweld, we zien en horen het zoveel. 
Mensen staan op en waarschuwen ons voor de tekenen van de tijd en roepen op tot bekering: 
“Dan zal de aarde vergaan, de tijd is nabij.” In het Evangelie horen wij: ‘Wanneer u hoort van 
oorlogen en onrusten, laat u niet uit het veld slaan’, (wees dan niet verontrust).” Jezus 
waarschuwt ons tegen de verontrusting die op kan komen bij mensen en waarschuwt ons hier 
om al die wereldproblemen vooral geen goddelijke macht toe te kennen. Laten wij er niet door 
weerhouden om juist wel actie te ondernemen tegen de problemen van deze tijd! Want niets 
is zo verleidelijk om mee te huilen met de wolven in het bos en vastgenageld aan de stoel het 
journaal te bekijken. 
 
Koninkrijk Gods — Niets geen einde der tijden. “Gij kent dag noch uur,” staat er geschreven. 
Alleen God weet het, niet de mens!! Als de profeet zegt: “De dag gaat komen,” en Jezus zegt: 
“Er zal een dag komen” …. en als Marcus in het evangelie verkondigt: “De tijd is rijp en het 
Koninkrijk Gods is nabij”, dan zegt dat weinig over de specifieke berekening van de tijd. Het 
betekent meer dat de komst van het Rijk Gods intens ervaren wordt. Het Rijk Gods is altijd 
komende en de Heer zal wederkomen, op een uur dat Hijzelf kiest en bij Hem past. Wij kunnen 
dat Rijk verhaasten, niet door de tijd sneller te laten draaien, maar door het Rijk Gods intenser 
te beleven. Hoe standvastig, hoe getuigend en begaan zijn wij met het koninkrijk van God, in 
het hier en nu? De inzet voor de naasten en de wereld: dat is onze opdracht, dat is ook genade. 
Want uiteindelijk is het de Heer zelf die ons zal bijstaan, die ons zal steunen met zijn kracht. 
Het is aan ons om op Hem te blijven vertrouwen. Aan Hem is de toekomst. 

 
Vertrouwen — Als christenen mogen wij vertrouwen 
hebben dat het Koninkrijk Gods al onder ons is en wij mee 
mogen werken aan dat Koninkrijk. Vertrouwen is geen 
statisch woord, zo van: Ik heb vertrouwen dat het goed 
komt, maar doe zelf niets. Net zoals Guterres de wereld 
oproept om samen te werken, roept de Heer ons op Zijn 
Koninkrijk te bespoedigen. Zet je in: de kleine stapjes, 
thuis, op school, in de kerk en in de samenleving kunnen 
het verschil maken. Maak de verbindingen met elkaar, 
alleen is maar alleen, samen kunnen we veel! 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 
 
HEILIG VORMSEL 
Op zaterdag 5 november vond in de Petruskerk de Vormselviering plaats voor de parochie HH. 
Petrus en Paulus. Julia Krohwinkel, lid van ons Tienerkoor, was een van de vormelingen. 
Onze bisschop Mgr. Van den Hende diende de kinderen het H. Vormsel toe in aanwezigheid 
van het gehele Pastorale Team. Veronique en Thijs van der Hulst verzorgden met leden van 
ons Tienerkoor de begeleidende zang. 



ENERGIEBESPARING, OOK IN DE KERK 
In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in 
voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas 
aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig 
gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de 
achterzijde de kerk te betreden. Dank voor uw medewerking en begrip! 
 
ALLERZIELEN IN ’T LICHT, EEN TERUGBLIK 

De traditionele viering van Allerzielen op 2 

november begon in een volle kerk met een 

moment van stilte. Tijdens de Viering van 

Woord en Gebed werden de namen van alle 

17 overledenen genoemd die in het afgelopen 

jaar vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan. 

Ook werd er een lichtje voor hen 

aangestoken, een bloem in een vaas gezet en 

ontvingen familieleden het 

gedachteniskruisje. Er werd gebeden, gelezen 

en prachtig gezongen door en samen met ons 

Dames- en Herenkoor. En er waren 

momenten van stilte.  

Aan het einde van  de viering volgde men in 

groten getale pastoor Broeders naar de 

sfeervol verlichte begraafplaats. Ook de kerk 

stond nu in een paarse gloed. Na het 

uitspreken van een gebed liet men de klok 

17 keer slaan. Vervolgens werd het “U zij de 

glorie” gezongen en ging de pastoor met 

assistentie van zijn misdienaar Melissa rond 

om graven te zegenen. Terug in de kerk 

maakten velen gebruik van de koffie, thee 

en warme chocolademelk en was er nog alle 

tijd voor goede gesprekken. Dank aan de 

vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben 

gemaakt. 

Een speciaal woord van dank aan het bestuur 

van de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk, 

aan onze tuinmannen en de mensen die met 

zoveel toewijding de verlichting en aankleding 

van kerk en begraafplaats hebben verzorgd. 

Het nu permanente bloemenhart, het 

rustbankje en de olijfboompjes vormen samen 

een prachtig rustpunt op dit mooie kerkhof. 

Beheercommissie en Pastoraatgroep 

 

 

 



(Gelezen aan het einde van de 

viering): 

“Zullen we even gaan zitten?” 

Hoe vaak hoor je dat niet als je een 

bankje ziet staan?  

Tijdens het wandelen of het fietsen? 

Maar ook hier op de begraafplaats 

staat een bankje.  

Bij het blijvende bloeiende hart.  

Probeer het uit en ervaar………… 

TROOSTBANKJE 

Alles begint met stilte   Alles eindigt met stilte  

Alles gaat door in stilte  Stilte komt voor de eerste klank  

Ze gaat de A vooraf   Ze schuilt in de A van aandacht 

Stilte komt na de laatste klank Ze schuilt achter de Z van zerk. 

Ze verdwijnt niet in het graf  Ze zegt zoveel meer dan alle woorden 

Ze wordt gezien in de ogen  Ze is te voelen in de handen 

Als er geen woorden meer zijn………. 

ADVENTSACTIE 2022   “Ieder kind een goede start” 

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede 

toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start 

in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil 

bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende 

projecten rond het thema: “Kinderen en gezondheid”. 

De MOV HH. Petrus en Paulus heeft 

gekozen voor het project 

“Verminderen van onnodige 

sterfgevallen in Sierra Leone”.  In 

Sierra Leone overlijden veel jonge 

kinderen door ondervoeding en 

infectieziekten. Door de kennis van 

ouders over gezonde voeding en goede 

hygiëne te vergroten, kunnen zij 

onnodige sterfgevallen verminderen. 

Sierra Leone was voortvarend bezig te herstellen van een langdurige burgeroorlog en de 

rampzalige gevolgen van een Ebola-uitbraak.  Maar na de Covid-19 pandemie stortte de 

economie in elkaar. De helft van de bevolking moet zien rond te komen van € 1,15 per dag. 

Het percentage moedersterfte is een van de hoogste van de wereld. In het oostelijke gelegen 



district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. De 

gezondheidszorg is ronduit slecht en vooral jonge kinderen zijn daar de dupe van. 

Wat wil Adventsactie bereiken? De inwoners van 15 dorpen in het district Kailahun leren 

hoe ze onnodige sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen. De activiteiten richten zich op kwetsbare verzorgers van gezinnen en lokale 

gezondheidswerkers uit de 15 dorpen. Hiervan profiteren 1.890 mensen rechtstreeks; indirect 

bereiken de activiteiten ruim 11.000 mensen. 

Hoe doen we dat? Het plan voor de 

preventie bestaat uit drie pijlers: 

Vergroten van kennis over voeding, 

meer beschikbaarheid van voedingsrijke 

producten en bevorderen van gezonde 

en hygiënische leefgewoonten. In elk 

dorp wordt een groep gevormd van 

kwetsbare verzorgenden, waaronder 

(jonge) moeders, vaders, zwangere 

vrouwen en vrouwen die borstvoeding 

geven. Elke groep krijgt voorlichting en zaden, die rijk zijn aan vitaminen en mineralen, om te 

planten in de moestuin.  Kinderen onder de 5 jaar die lijden aan ondervoeding krijgen speciale 

versterkende voedingsmiddelen. En de gezondheidswerkers leren hoe zij vroegtijdig 

gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Verder worden WASH-pakketjes 

met producten voor hygiëne en sanitatie en muskietennetten uitgedeeld. Via de lokale radio 

en andere media krijgen alle inwoners voorlichting over gezonde voeding en het belang van 

hygiëne. 

Hoe kunt u helpen? Door bij te dragen aan de parochie-kerkdeurcollecte, die gepland staat 

voor zondag, 18 december. Gedurende de Advent zal ook de bekende bus achter in de kerk 

staan.  U kunt ook rechtstreeks doneren op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den 

Haag o.v.v. Sierra Leone. Of geld overmaken via de QR-code op de flyer. 

Dank u wel, ook namens de mensen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle 

toekomst - Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’.  

 

OECUMENISCHE VESPERS IN DE ADVENT 

Zoals al vele jaren gebruikelijk, zijn er ook dit jaar weer vier oecumenische advent vespers om 
ons voor te bereiden op het feest van Kerstmis. 
De vieringen zijn gemaakt in samenwerking tussen onze Goede Herder parochiekern en de 
PKN Dorpskerk te Leiderdorp. Het zijn 4 korte meditatieve vieringen, waar bij wij het wonder 
van de menswording tot ons willen laten doordringen. 
Alle vieringen zijn op donderdag avonden van 19.15 tot 19.45 uur. 
De eerste en de laatste viering zijn in de Dorpskerk op de dagen van 1 en 22 december. 
En de middelste vieringen zijn in de Goede Herderkerk op de dagen van 8 en 15 december. 
In de vieringen, van beide kerken, bent u van harte welkom! 
Namens de oecumenische vespergroep -  Leo Koot ofs 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com               
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