
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 22 januari 2023  

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 22 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 25 januari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 29 januari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. 

Woensdag 1 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Corry Boin. 

Zondag 5 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 8 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering.  

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zaterdag 11 februari 14.30 uur Viering met gemeenschappelijke Ziekenzalving.  

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 12 februari 9.30 uur Carnavalsmis. Eucharistieviering met zang van het Prinsenkoor 

`The Old Princes in Harmony` uit Stompwijk. Voorganger: pastoor Ad van der Helm. 

Woensdag 15 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Kirstin van Veen. 

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 1 januari € 147,- Zondag 8 januari € 222,- 

Zondag 15 januari € 231,- 

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

IN MEMORIAM: AGNES OOSTERLEE - VLASVELD 

Op 5 januari 2023 is overleden mevrouw Agnes Oosterlee-Vlasveld, 

in de leeftijd van 80 jaar. Vele jaren was zij actief in de Zoeterwoudse 

Sint Janparochie, waar zij o.a. parochianen begeleidde met 

katechese. Later werd Agnes actief in de Menswordingparochie, later 

Goede Herderparochie, onder meer als lector en lid van de 

pastoraatgroep. De uitvaartdienst voor Agnes Oosterlee werd 

gehouden op donderdag 12 januari in de Goede Herderkerk. 

Voorganger was Margreet Onderwater. Zij vertelt over Agnes: “Ik heb 

Agnes meegemaakt toen ik bij de St. Jan mijn eerste schreden ging zetten. Als lector heeft zij 

mij begeleid. Liefdevol, maar wel met strenge aanwijzingen om beter te worden. 

Rechtvaardigheid was haar motto. Agnes was een zeer gelovige vrouw. God was haar hemelse 

Vader en anker en Wim haar aardse anker waar zij steun en houvast vond.” De 

teraardebestelling vond plaats op de begraafplaats achter de Goede Herderkerk. Margreet 

Onderwater: “Mooi dat ik, als voorganger vanuit de Sint Jan, Agnes mocht begeleiden naar 

haar laatste rustplaats bij haar geliefde Goede Herderkerk met het klokgelui van de 

Menswordingklok.” Moge zij rusten in vrede.  

IN MEMORIAM PATER FRANS VAN DER POEL O.F.M. 

Vanuit Brazilië ontvingen wij het droevige bericht, dat op zaterdag 

14 januari 2023, in Belo Horizonte is overleden pater Frans van 

der Poel (frei Chico), minderbroeder, franciscaan, in de leeftijd van 

82 jaar. Franciscaan Frans noemde zich ‘een zoon van de Hoge 

Rijndijk”. In 1960 trad hij in bij de Franciscanen, waar hij filosofie 

en theologie studeerde en priester werd gewijd in 1967. Na zijn 

wijding werd hij uitgezonden naar Brazilië. Daar werd hij 

verantwoordelijk voor een enorme parochie met 31 

nederzettingen. “Het was zo groot als Drenthe. Vaak kwam ik 

maar één keer per jaar te paard in een dorp waar dan 100 kinderen gedoopt werden en 12 

trouwtjes op één dag! Met God leven, Hem ontmoeten in alle aspecten van het leven, is er 

nog vanzelfsprekend.” Frans werkte 16 jaar in een melaatsenkolonie tussen 1000 melaatsen. 

Hier richtte hij o.a. een zangkoor op. “Als men weinig met God heeft, is dat toch veel. Maar 

veel zonder God is niets.” In 2020, op vakantie in Nederland, vierde pater Frans zijn 80e 

verjaardag met een eucharistieviering in de kerk van zijn jeugd. Het deed pater Frans destijds 

duidelijk goed “om weer in de Meerburg te zijn.” Op zijn eigen verzoek is hij begraven in zijn 

geliefde Aracuai, Brazilië. Op zaterdag 28 januari vindt in onze Goede Herderkerk om 11.00 

uur een afscheidsviering plaats waar medebroeders, familieleden en vrienden pater Frans 

zullen gedenken. Na de viering is er in het atrium gelegenheid om herinneringen aan Frans op 

te halen. Moge hij rusten in vrede.  



CARNAVALSMIS OP ZONDAG 12 FEBRUARI 

In de Sint Laurentiusparochie te Stompwijk  bestaat al tientallen jaren de traditie om bij 

aanvang van de Vastentijd de eucharistieviering op te luisteren met het Prinsenkoor “The Old 

Princes in Harmony”. Op zondag 12 februari maakt onze Goede Herder ook kennis met het 

fenomeen Carnavalsmis. Het Prinsenkoor bestaat uit een aantal oud-prinsen van  

carnavalsvereniging “De Gaanders” uit Stompwijk, het dorp dat tijdens de carnaval wordt 

omgedoopt tot Gaandrië. Aanvang van deze viering is om 9.30 uur. 

BOOM GEKAPT OP HET KERKPLEIN 

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn bij het betreden van 

het kerkplein: de grote kastanjeboom daar is gekapt. De 

reden hiervoor ligt in het feit dat de boom ziek was en dus 

ook op termijn gevaarlijk. Onze chef groenvoorziening Wim 

Bruines maakte zich er al een tijd grote zorgen over! Na het 

inwinnen van extern advies en de aanvraag van een 

kapvergunning bij de gemeente Zoeterwoude door  Michel 

Coene heeft De Wit Groenvoorziening de boom recent 

gekapt. In het voorjaar wordt de stobbe gefreesd en 

uitgegraven, wordt nieuwe bomengrond aangebracht en een 

nieuwe boom geplant. Gekozen is voor een Tilia cordata, een 

Winterlinde, een inheemse boom met in de zomer sterk 

geurende bloemen. 

VASTENACTIEPROJECT 

Op zondag 26 februari zal de Woord- en 

Gebedsdienst in het teken staan van het 

Vastenactieproject van Fidesco. Leo Koot is 

voorganger en Miriam Witt van Fidesco zal 

hieraan bijdragen door ons over het project 

“Zonder huis geen leraar in Zambia” in te lichten. 

Hopelijk worden we door haar woorden geraakt en komen we in beweging om dit project te 

steunen met ons gebed. Na de viering zal er een kerkdeurcollecte gehouden worden. Met onze 

financiële bijdragen kunnen we de bouw van een huis voor leraar John Dino Banda en zijn 

gezin mogelijk maken. Regina Krowinkel 

ZIEKENZALVING OP ZATERDAG 11 FEBRUARI 

In de speciale Kersteditie van de nieuwsbrief heeft pastoor Broeders aangekondigd dat wij op  

zaterdag 11 februari een gemeenschappelijke ziekenzalving willen vieren. Deze viering zal die 

dag worden gehouden in de Goede Herder kerk en begint om 14:30uur. Hier willen wij u van 

harte voor uitnodigen.  

Wanneer kan met de ziekenzalving ontvangen? Vroeger was het een sacrament voor de 

allerlaatste momenten van het leven van mensen. Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft de 

ziekenzalving meer het karakter gekregen waarvoor het eigenlijk is bedoeld: een sacrament 

voor de zieken.  Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt, als u ouder wordt 



of u voelt innerlijke of uiterlijke 

ongemakken, gun uzelf dan nú al 

deze kans. Wacht niet tot het te 

laat is; het is steeds minder 

vanzelfsprekend dat op het 

laatste moment direct een 

priester beschikbaar is. 

Als u aarzelt: overleg met uw 

familie en als u vragen heeft, kunt 

u zich altijd wenden tot Stephanie 

Jägel 06 42 996 442 of tot pastoor 

Broeders 06 27 140 117. 

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan ons secretariaat. Dan weten wij op hoeveel 

mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen. 

Laat u vergezellen door uw familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom! 

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL 

De schrijfactie in Leiden en Zoeterwoude-

Rijndijk/Leiderdorp heeft dit jaar 987 brieven en 938 

kaarten opgeleverd (zie foto). Met een speciale 

vermelding van de 171 kaarten die door leerlingen van 

de Anne Frankschool zijn getekend en gekleurd. 

Hartelijk dank voor het meedoen, iedere brief is er één! 

Ine Wiersma, Amnesty werkgroep 

ACTIE KERKBALANS KOMT ERAAN! 

De kerk blijft een plek van betekenis voor velen. Een plek met 

inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, 

een luisterend oor en praktische hulp. En dit blijven we doen, 

ook in het nieuwe jaar 2023! 

Daarvoor zijn we wel afhankelijk van uw giften. De parochie 

ontvangt namelijk géén subsidie van de overheid. 

Op dit moment zijn vrijwilligers in de parochiekernen druk 

bezig met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. Die is bedoeld om te inventariseren welke 

bijdragen parochianen in 2023 reserveren om hun parochiekern financieel te steunen. 

Eind januari ontvangt u een brief thuis met informatie en een antwoordstrook. Gelieve uw 

jaartoezegging te noteren op de antwoordstrook en in de bijgeleverde enveloppe te doen.  

Geef om uw parochiekern. Geef naar vermogen aan uw parochiekern!  

Beheercommissie De Goede Herder 

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

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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