
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 12 februari 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 12 februari 9.30 uur Carnavalsmis, Gezinsviering. Eucharistieviering met zang van 

het Prinsenkoor `The Old Princes in Harmony` uit Stompwijk.  

De Eerste Communicantjes stellen zich in deze viering voor.  

Voorganger: pastoor Ad van der Helm. 

Woensdag 15 februari 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Zondag 19 februari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 22 februari Aswoensdag 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering 

met zangers van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Zondag 26 februari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren 

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

Woensdag 1 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Corry Boin. 

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

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 22 januari € 207,- Zondag 29 januari € 237,- 

Zondag 5 februari € 287,- 

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom! 
 
NICO VAN JAARSVELD ONDERSCHEIDEN 
Het bestuur van het Landelijk Pastoraat woonwagenbewoners Sinti en 
Roma heeft Leiderdorper Nico van Jaarsveld op 8 december 2022 
opgenomen in de ‘Orde van Christoffels’. Nico kreeg van het College voor 
de Rechten van de Mens de prijs MensenrechtenMens  als waardering voor 
zijn bijzondere inzet voor een arm  Roma gezin met een zware rugzak.  
Daarbij kreeg Van Jaarsveld een bronzen plaquette met afbeelding van St. 
Christoffel uit handen van de landelijk pastor pater Jan van der Zandt msc. 
Het Roma gezin, dat door Van Jaarsveld wordt ondersteund, werd door 
een lokale overheid als een zandzak aan de kant gezet. Vervolgens werd 
het gezin vrijwel direct door de gemeente uitgeschreven uit de 
Basisregistratie Personen (BRP) en is daardoor haar bestaansrecht kwijtgeraakt. Deze 
erbarmelijke situatie duurt nog steeds voort. 
Zowel bij de Diaconie als bij het CDA is het bekend dat Nico niet tegen onrecht kan en als een 
‘ijzervreter’ opkomt voor mensen in de knel. Zowel landelijk als binnen de Diaconie van de 

parochie HH. Petrus en Paulus doet Nico veel vrijwilligerswerk om 
mensen te helpen die te maken hebben met armoede en uitsluiting. 
Naast zijn werk voor Sinti en Roma, is hij ook nauw betrokken bij ATD 
De Vierde Wereld. Samen met zijn vrouw Carla gaat hij de weg van 
mensen, die van generatie op generatie in extreme armoede leven. 
Zij geven hen een gezicht, zij geven hen een stem. 
Als parochiegemeenschap van de Goede Herder feliciteren wij Nico 
met deze welverdiende onderscheiding. Wij mogen trots zijn op deze 
mede-parochiaan.  
Regina Krowinkel  
 

  
MAALTIJD MET GELOOFSGESPREK 
In de acht Zaligsprekingen worden wij ‘zalig’ 
genoemd. We zouden zalig ook kunnen vertalen 
met gelukkig!! De weg van het evangelie leidt dan 
blijkbaar naar geluk!! 
In het voorjaar wil ik graag drie avonden 
organiseren hierover voor parochianen van 30-60 
jaar! De eerste is op maandag 20 maart.  
We beginnen in het atrium van de kerk om 18 uur 
met een maaltijd; door ons gekookt.  
Daarna is er een inleiding en een gedachtenwisseling. Tegen 21 uur gaan wij weer uit elkaar. 
Wil jij meedoen, wil jij reageren, heb je suggesties?  
Mail naar w.p.l.broeders@gmail.com  
Pastoor Walter Broeders 
 
 

mailto:w.p.l.broeders@gmail.com


 
KAARSEN VOOR OEKRAÏNE 
Mirjam Bruines is sinds april 2022 als vrijwilliger 
betrokken bij de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Zoeterwoude-Dorp. Zij heeft 
een verzoek gedaan aan de parochianen van 
de Goede Herderkerk: “Eén van de 
vluchtelingen verzamelt kaarsen om deze op te 
sturen naar haar familie in Oekraïne. Haar 
familie deelt de kaarsen ook weer verder uit 
aan buren. Zoals u weet is de situatie in 
Oekraine heel nijpend en zijn de kaarsen hard 
nodig. Zou hier in de kerk aandacht aan 
gegeven kunnen worden?” 
Na een eerste oproep vorige maand is er direct 
gereageerd door parochianen. Een flinke hoeveelheid kaarsen is al ingezameld. Mirjam Bruines 
reageerde verrast op deze respons:  
“Ik heb de kaarsen opgehaald en naar Nathalie gebracht. Ze was er super blij mee! We vonden 
dit al erg veel en zijn benieuwd wat er nog meer gaat komen. Ik denk dat de parochianen zich 
niet goed realiseren wat dit voor de Oekraïense mensen betekent. Naast warmte en verlichting 
ook het gevoel dat mensen die je niet kent jou willen helpen. Wil je de mensen ook namens 
mij bedanken?” 
Onze parochiekern ondersteunt van harte dit initiatief. Dus als u wil bijdragen aan deze actie, 
neem dan kaarsen mee naar de kerk. U kunt ze deponeren in een plastic krat met opschrift 
‘Kaarsen voor Oekraïne”, die in de corridor staat opgesteld.  
Geef licht in de duisternis van Oekraïne!  
Pastoraatgroep en Beheercommissie De Goede Herder 
 
ROMEREIS 29 MEI – 3 JUNI 2023 

Beste parochianen,  

Graag wil ik – nu de coronabeperkingen 

voorbij zijn – alsnog mijn zilveren 

priesterjubileum in Rome vieren in uw 

gezelschap. 

We hebben gekozen voor maandag 29 mei 

(2e Pinksterdag) t/m zaterdag 3 juni. Dat 

betekent 4 volle dagen ter plekke plus 2 

halve dagen, want we vliegen met KLM vroeg heen en in de avond terug. Lang niet genoeg 

om alles in Rome te zien, maar genoeg voor een mooi programma met ook de nodige vrije 

tijd. We verblijven in Casa Tra Noi, een hotel op loopafstand van de meeste 

bezienswaardigheden! Loopafstand betekent wel dat u echt goed ter been moet zijn, want het 

wordt een actief programma met bezoeken aan kerken en heilige plaatsen.  

De richtprijs voor reis en verblijfkosten zijn € 850,-. Daar komen nog de meeste maaltijden bij. 

Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 100,-. Geen gering bedrag, maar u krijgt een mooi 

programma in een gezellige groep. We horen graag uiterlijk 19 februari of u mee wilt, want 

de reserveringen zijn niet eindeloos. 

Info en aanmelden bij Jan Akerboom, 06-19019983 of janakerboom@casema.nl  

Pastoor Walter Broeders. 

mailto:janakerboom@casema.nl


OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Evenals voorgaande jaren worden er in de Veertigdagentijd voor Pasen weer oecumenische 
vesperdiensten georganiseerd in een samenwerking van de Rooms-Katholieke parochiekern 
De Goede Herder en de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk.  
De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter 
voorbereiding op Pasen. Het thema van de vespers is dit jaar: ‘Mensen onderweg’ 
We volgen deze weken de verhalen uit het Bijbelboek Numeri. Er is geen ander boek dan de 

Bijbel dat ons zo duidelijk vertelt dat de geschiedenis van de mensheid een geschiedenis is 

van mensen die onderweg zijn. 

Ook in onze tijd zijn er talloze mensen onderweg”, op zoek naar veiligheid en een plek om te 

wonen.. Het boek Numeri vertelt in een samenstel van verhalen over de grote reis door de 

woestijn naar het beloofde land. En een terugkerend thema in deze verhalen is steeds : de 

lange duur, het moeten zien te overleven, en de karigheid van het woestijnbestaan.                 

De woestijn is decor voor alle tijden!  

Op deze reis zijn er twee pleisterplaatsen op de 
derde en vijfde donderdag, waar we samen aan 
tafel gaan en een sobere vastenmaaltijd 
gebruiken, voorafgaand aan de vesper. 
Van harte welkom op: 
23 februari Scheppingskerk Leiderdorp 
2 maart Goede Herderkerk Zoeterwoude 
9 maart Dorpskerk Leiderdorp, met voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur 
16 maart Goede Herderkerk 
23 maart Dorpskerk, met voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur 
30 maart Goede Herderkerk,  Viering van Boete en Verzoening 
Aanvang steeds om 19.15 uur (tot 19.45 uur) 
Namens de oecumenische vespergroep -  Liesbeth van Meeteren - Leo Koot 
 
NIEUWE HONGERDOEK 
Recent is een nieuwe hongerdoek aangeschaft. Gedurende de Vastentijd zal deze duidelijk 
zichtbaar in onze kerk hangen. 
Wat is heilig voor ons? Hongerdoek 2023 door Emeka Udemba. 
Deze hongerdoek is door de Nigeriaanse kunstenaar Emeka Udemba vervaardigd met papier. 
Krantenknipsels en stukken papier uit bladen, die betrekking hebben op de crises, die onze 
aarde teisteren, vormen de basis van deze hongerdoek.  
Klimaatverandering, oorlogen, pandemieën - de grote crises van onze tijd nemen toe en 
overlappen elkaar. Dit stelt ons voor bijzondere uitdagingen, maar uiteindelijk blijft 
klimaatverandering over als de fundamentele vraag over ons voortbestaan. Dat raakt elk mens, 
elk dier en elke plant. Het smelt, het brandt, het overstroomt en slibt dicht, mensen sterven 
door water en hitte 
Een verscheurde wereld: Dit scenario verschijnt midden in de nieuwe hongerdoek.  Wat is 
heilig voor ons, een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels. Nieuws, informatie, 
feiten en vervalsingen - laag voor laag scheurt en lijmt de kunstenaar deze fragmenten en 
componeert daaruit iets nieuws. Van een afstand schittert de aarde op de hongerdoek als een 
juweel in turkoois groen en blauw. In de warmrode omgeving strekken vier armen zich uit: 
door hun gestalte en kleur zijn het de armen van twee mensen van een ander geslacht en 
etnische afkomst. Hun handen raken samen liefdevol de wereldbol, maar geven haar ook 
speelruimte. Een verscheurde, gewonde en breekbare wereld. Wordt ze nog steeds 
vastgehouden of is ze vrij gemaakt? Is ze in beweging? Zal ze kantelen, zoals ons klimaat aan 



het kantelen is? Momenten van 
onderscheiding:  De Bijbel vertelt dat 
God ons de schepping toevertrouwt 
(Genesis 1- 2). Het is een geschenk én 
een taak. De Schepping is een geschenk 
dat onder onze verantwoordelijkheid 
wordt geplaatst. We houden haar in onze 
handen als het beeld van God. Maar het 
gaat verder: de Schepping is niet voltooid 
na zes dagen. Integendeel. We bevinden 
ons midden in een nieuw cruciaal 
Scheppingsverhaal. Kleur bekennen 
"Het kost de aarde" is wat we lezen op 
een van de krantenknipsels. De werkelijke prijs van de goederen is hoger dan wat we zien bij 
de kassa van de supermarkten. Daarom vraagt Emeka Udemba ons met dit kunstwerk: Wat 
is voor ons heilig? Wat raken we niet aan? Wat is het leven ons waard? Horen we 
nog steeds Gods stem spreken in onze medeschepselen?  
 De encycliek "Laudato Si" ziet het verband tussen de uiterlijke woestijnen die zich 
vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden (nr. 217). Hoe 
kunnen wij een bijdrage leveren zodat onze wereld intact blijft en wij het heilige van de 
Schepping behouden: dat wat niet verhandelbaar of gemanipuleerd kan worden? Het ligt in 
onze hand. Tussen de knipsels zijn ook oude krantenfragmenten opgenomen die spreken van 
bemoediging: "nieuw begin", "vanaf het begin", "vrouwelijke heldinnenkennis" of "waar 
mensen zich op hun gemak voelen”, waarmee we “het leven beginnen” en “kleur bekennen". 
Emeka Udemba plakt ze als kleurrijke, geruststellende pleisters op de wonden van de 
Schepping. We hebben mensen nodig die verandering willen. Mensen die verantwoordelijkheid 
nemen omdat we de eerste generatie zijn die de volledige omvang van de crisis begrijpt, maar 
ook de laatste generatie zijn die in staat zal zijn om deze te stoppen. Daarom is de hongerdoek 
een oproep tot persoonlijke betrokkenheid, een uitnodiging om deel te nemen aan nieuwe 
"scheppingsverhalen". Zolang er zulke initiatieven en moedige bewegingen zijn, zal het 
verlangen naar een nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde blijven leven. Het ligt in onze 
handen!  
 
In 2000 schreef Dorothee Solle deze geloofsbelijdenis. We zijn nu 23 jaar later. 
Laten we in de Vastentijd dit Credo steeds weer uitspreken. 
“ Ik geloof in Gods goede schepping De aarde, ze is heilig, gisteren, vandaag en morgen. 
Beschadig haar niet! Ze is niet van jou! Van geen van ons! Ze is niet ons eigendom, zoals iets 
dat je koopt, gebruikt en weggooit. Ze is van iemand anders. Wat kunnen we over God weten 
zonder haar, onze Moeder erbij te betrekken? Hoe kunnen we over God spreken zonder de 
bloemen die God loven, zonder de wind en het water die in hun geruis over Hem vertellen? 
Hoe kunnen we God liefhebben zonder van onze moeder te leren hoe we moeten beschermen 
en bewaren? Ik geloof in Gods goede schepping - de aarde. Ze is er voor iedereen, niet alleen 
voor de rijken. Ze is heilig, ieder blaadje, de zee en het land, het licht en de duisternis, geboorte 
en dood. Iedereen zingt het lied van de aarde. Laten we geen dag leven zonder aan haar te 
denken. We willen haar getijden vasthouden en haar geluk laten stralen. Haar beschermen 
tegen hebzucht en overheersing. Omdat ze heilig is, worden we vrij van hebzucht. Omdat ze 
heilig is, leren we te genezen. Ik geloof in Gods goede schepping - de aarde. Ze is heilig. 
Gisteren, vandaag en morgen. Amen.”  
 
Naast de grote Hongerdoek in de kerk liggen ook A4 formaat afbeeldingen met uitleg voor u 
in de kerk. Neem een exemplaar mee naar huis. 
Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder - Regina Krowinkel 



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. 

BID MEE MET PAUS FRANCISCUS 

Maandelijks vraagt de Paus om te 

bidden voor intenties die hij zelf 

aanreikt. Dit gebedsnetwerk was 

vroeger bekend als "Apostolaat van 

het gebed". Het werd gesticht in 

1844 door de Franse jezuïet F. 

Gautrelet. In de loop van de jaren 

werd het gemoderniseerd tot het 

huidige Gebedsnetwerk van de 

Paus. Via sociale media als 

YouTube, Facebook en 

Whatsapp  wordt maandelijks de 

gebedsintentie van de paus 

gedeeld. Elke maand nodigt de paus 

de katholieken over de hele wereld 

op deze manier uit om zich te 

scharen rondom een 

gebedsintentie. 

STILLE OMGANG 2023 
Na drie jaar afstel vanwege corona gaat de Stille Omgang van Amsterdam weer door. Wat 
gebeurde er ook alweer in 1345? Een zieke man die zojuist de communie ontvangen had, 
moest overgeven. Het braaksel werd in de open haard gegooid, waar de nog niet verteerde 
hostie in het vuur bleef zweven. Nadat een priester de hostie had opgehaald, bleef de hostie 
op wonderbaarlijke wijze in het huis van de zieke terugkomen. Sinds jaar en dag wordt dit 
wonder herdacht in de Stille Omgang van Amsterdam. Dat is een voettocht in stilte door 
nachtelijk Amsterdam langs de plaats waar het wonder heeft plaatsgevonden. 
 
Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 18 maart. Zoals vanouds gaat er weer een bus 
vanuit Leiden naar Amsterdam. Voorafgaand aan de Omgang wordt in Amsterdam de H. Mis 
gevierd. Rond een uur of twee ’s nachts zijn we dan weer in Leiden terug. 
 
Voor meer informatie en inschrijven: www.stilleomgangleiden.nl of bel of mail naar Willem 
Bakermans, willem.bakermans@live.com, tel. 0651421079. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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               

http://biddenmetdepaus.org/
http://biddenmetdepaus.org/
mailto:hulst.zw@gmail.com
mailto:ath.bouwman@gmail.com

