
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

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

Voorganger: Pastoor Walter Broeders.                                     Tevens Kindernevendienst. 

Woensdag 8 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Corry Boin. 

Zondag 12 maart 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Tienerkoor. 

Voorganger: Thea Epskamp. 

Woensdag 15 maart is er géén Woensdagochtendviering en géén Herdershof. 

Dit i.v.m. de Statenverkiezingen; in het Atrium is deze dag een stembureau gevestigd. 

Donderdag 16 maart 19.15 uur Oecumenische Vesperdienst. 

Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

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

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 22 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 26 maart 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: Pastoor Ad van der Helm.                                    Tevens Kindernevendienst. 

Woensdag 29 maart 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Donderdag 30 maart 19.15 uur Oecumenische Viering van Boete en Verzoening met zang 

van het Dames- en Herenkoor. 

Voorgangers: Pastoor Walter Broeders en Dominee Steffan Kurtzahn. 

 

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 12 februari €    ,- Zondag 19 februari € 254 ,- 

Zondag 26 februari € 188 ,- en deurcollecte Vastenactie € 237,- 

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

IN MEMORIAM  JOOP WISSE 

Op zondag 5 februari is overleden de heer Johannes Dominicus Maria Wisse, in de leeftijd van 
85 jaar. De uitvaartdienst voor Joop Wisse werd gehouden op zaterdag 11 februari in de Goede 
Herderkerk. Voorganger was pastoor Walter Broeders. Medewerking verleende ons Dames- en 
Herenkoor. De teraardebestelling vond plaats op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp. 

Joop Wisse is zo`n 20 jaar actief als organist 
verbonden geweest met de R.K. parochie De 
Menswording te Leiderdorp.  
Toen hij in 1994 afscheid nam, kon hij terugkijken op 
een uitstekende carrière als organist en pianist, 
waarbij hij zich een belangrijke pleitbezorger heeft 
getoond voor de aanschaf van het speciaal voor de 
kerkzaal van de Menswording gebouwde orgel en later 
mede gezorgd heeft voor een mooie piano. Allebei 
doen die nog steeds dienst in de Goede Herderkerk. 

Daarbij was zijn samenwerking met de dirigent Kees Buurman en Cock de Vriend vanuit het 
kerkbestuur van groot belang. Bij zijn afscheid als organist van de parochie was dan ook de 
aanbieding van een orgelpijp een logisch cadeau.  
Maar niet alleen in de materiele sfeer was Joop actief. Ook als bas was hij een dragende zanger 
van het Dames- en Herenkoor en een tijdje ook betrokken als zanginstructeur bij de bassen. 
Gregoriaans was hem op het lijf geschreven. Ook voor koor(bestuur) kon je bij hem terecht. 
Toen eind tachtiger jaren de vraag rees voor het koor: “Wat nu met het koor?” was hij degene 
die het voortouw nam met zijn stuk voor nut en doel en  richting voor de verdere ontwikkeling 
van het Dames- en Herenkoor. Verbaasd zijn wij als koorleden dan ook niet,  dat wij als koor 
aanwezig bij zijn afscheidsdienst op 11 februari in De Goede Herderkerk, hoorden dat het 
filosoferen over kerk en samenleving bij hem paste. Iets waar hij nog voortdurend mee bezig 
was. 
Joop was een beminnelijk figuur en de rust zelve en je kon altijd bij hem terecht om goede 
raad. Het zo nodig transponeren van muziek ‘op maat en tijd’, zoals onze toenmalige dirigent 
Kees Buurman zal beamen. De samenwerking tussen hem, de dirigent en het koor bouwden 
mee aan  een hechte koor- en parochie gemeenschap. In zijn muzikale uitvoeringen sprankelde 
altijd zijn schitterend talent. 
Na zijn vertrek bij De Menswording als organist heeft 
Joop, veelal ondanks zijn slechtere gezondheid, met 
name juist een handaandoening – zich toch ingezet en 
is hij in vele kerken in de omgeving regelmatig 
ingevallen als organist of pianist. Hij was onder andere 
present bij de maandelijkse zondagsviering in het 
verpleeghuis Zuydtwijck in Leiden aan de Aaltje 
Noorderwier laan.   -    Joop: bedankt! 
Miep en Johan Vroonhof 



KAARSEN VOOR OEKRAÏNE 
 

 
Het initiatief van Mirjam Bruines om de parochianen van de Goede Herderkerk te betrekken 
bij de inzamelingsactie van een Oekraïense vluchteling in Zoeterwoude heeft een groot aantal 
kaarsen opgeleverd. Ze zijn inmiddels overgedragen en worden naar Oekraïne 
getransporteerd. Daar kan men ze bij stroomuitval (wegens bombardementen) goed gebruiken 
voor wat licht en warmte. Er is ook een bedankkaart ontvangen van de vluchtelingen, 
geschreven in het Engels (zie foto). Vertaling: “Veel dank aan allen die kaarsen hebben 
geschonken voor de Oekraïners. Deze kaarsen gaan naar de steden Kiev, Charkov, Odessa, 
Zaporisja en Cherson. Veel dank aan Mirjam, die de actie initieerde. En zegen voor de 
gemeenschap die zich hiervoor heeft ingespannen”. 
Uw kaarsen voor Oekraïne zijn nog steeds van harte welkom!  
Er staat een inzamelkrat in de corridor van de kerk. 
 
PAASBRODENACTIE, want gedeeld brood smaakt zoveel beter. 
De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in 
zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij 
die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zwaar economische tijden maar 
moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Nog steeds kloppen mensen in nood bij De 
Bakkerij aan, niet alleen uit Leiden maar ook uit de ommelanden. En het worden er meer.  
We hebben Bakkerij van Maanen weer bereid gevonden om een speciaal formaat Paasbrood 
(600 gram) te bakken. Prijs € 7,00, waarvan per brood 
€ 2,46 ten goede komt aan het hulpverlenende werk 
van de gezamenlijke Diaconieën in de Bakkerij. Het 
kopen van dit Paasbrood is een teken van 
verbondenheid met hen die zorg en hulp behoeven.   
En u krijgt er iets voor terug: een feestelijke aanvulling 
op uw ontbijttafel. 
Na de vieringen van de zondagen 5 en 12 maart kunt 
u bij de leden van de werkgroep MOV/Diaconie van de 
Goede Herder een brood bestellen. En met de 
ontvangen Broodbon kunt u op zondag 2 april uw 
bestelde brood/broden ophalen. 
Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder 
 
SPECIALE VIERINGEN IN DE GOEDE HERDER 
In de afgelopen weken vonden er in ons kerkgebouw verschillende speciale vieringen plaats 
die het vermelden meer dan waard zijn! Zo werd gastvrijheid geboden aan Issoria, het hospice 
aan de Burggravenlaan in Leiden. Hospice Issoria organiseert met enige regelmaat 
herdenkingsbijeenkomsten voor de familie van overleden bewoners en had daarvoor nu voor 
het eerst De Goede Herder uitgekozen. Men had voor deze bijeenkomst een cirkel van kaarsen 



bedacht waaromheen ongeveer veertig 
nabestaanden gesitueerd waren, die o.a. 
een briefje aan een wensboom konden 
hangen. Na afloop van de intense viering 
was er koffie en thee en een 
hartverwarmend samenzijn in het atrium. 
 
Ook hartverwarmend was de viering op 
zaterdagmiddag 11 februari waarbij ruim 
dertig parochianen die zich hadden 
aangemeld de gemeenschappelijke ziekenzalving ontvingen. Allen kregen bij binnenkomst een 
mooie corsage opgespeld  (met dank aan Stephanie Jägel!). De aanwezige familieleden konden 
met de hand op de schouders van hun dierbaren hun verbondenheid tonen bij het ontvangen 
van de zalving door pastoor Broeders. Ons Dames- en Herenkoor begeleidde met mooie 
gezangen.Na afloop van deze inspirerende en waardevolle viering werd er uiteraard gezellig 
koffie en thee gedronken met elkaar. En de belofte om een dergelijke viering regelmatig te 
houden. 
 

Op zondag 12 februari stond de 
gezinsviering in het teken van het 
voorstellen van de negen kinderen die op 21 
mei hun Eerste Heilige Communie gaan 
ontvangen. Heel bijzonder was natuurlijk de 
combinatie met de muzikale ondersteuning 
van het Prinsenkoor `The Old Princes in 
Harmony` uit Stompwijk. 

Pastoor Van der Helm wist een en ander prima 
te combineren! 
De communicanten werden door de pastoor 
“geïnterviewd” over wie ze waren en welke 
hobby’s zij beoefenden. En tijdens de 
Eucharistieviering zorgde het Prinsenkoor voor 
mooie en passende liederen, een week voordat 
zij de Carnavalsmis op hun thuisbasis de H. 
Laurentius in Stompwijk zouden begeleiden.  

 
Een week later, op zondagmiddag 19 
februari, was in onze parochiekern de eerste 
terugkomviering voor dopelingen. Een 
behoorlijk aantal dopelingen van de laatste 
paar jaar en hun ouders of verzorgers waren 
hierbij aanwezig. De doopkaarsen werden 
daarbij ontstoken. Alle aanwezige 
dopelingen ontvingen de kinderzegen van 
pastoor Broeders en kregen het 
doopschelpje, dat na de doop altijd een 
plaats kreeg in de doopkapel, mee naar huis. 



Ook werden de doopkaarsen voor toekomstige 
dopelingen gezegend door de pastoor. We hopen 
dat met deze viering een mooie nieuwe traditie in  
onze parochiekern is ontstaan.  
 
De viering van Woord en Gebed op 26 februari 
stond in het teken van het project dat in onze 
parochie HH. Petrus en Paulus is gekozen in het 
kader van de Vastenactie. Voorganger Leo Koot en 
Miriam Witt van Fidesco vertelden over het project 
“Zonder huis geen leraar in Zambia” aan de hand 
van een presentatie en filmpjes. Het nieuwe 

hongerdoek , dat door de Nigeriaanse 
kunstenaar Emeka Udemba vervaardigd 
is met papier, en prominent in onze kerk 
hangt, werd nog eens toegelicht (meer 
uitleg vindt u achter in de kerk en in de 
vorige nieuwsbrief). In de overweging, 
de lezingen en de liederen van het 
JongerenMiddenkoor werd aangesloten op het thema van de viering: Wat is heilig voor ons?  
 
Wat is er aan de hand? — Het Chikowa Youth Development Center (CYDC) is een particuliere 
technische school, midden in de bush van Zambia. De school biedt kwalitatief hoogstaande 
opleidingen op het gebied van landbouw, bouw, autotechniek en een koksopleiding. De 

studenten komen veelal uit de regio en 
zijn afkomstig uit gezinnen met een 
laag inkomen. In 2022 werd gestart 
met de koksopleiding. De school 
slaagde erin John Banda aan te 
trekken, een succesvolle chef-kok uit 
de hoofdstad Lusaka. Dankzij hem 
werkt de school nu samen met een 
luxe lodge in het nabijgelegen 
nationale park waar Banda chef-kok 
was. Daar kunnen studenten nu ook 
stage lopen en waardevolle ervaring 

opdoen. 
 
Wat willen we bereiken? — De school ligt zo afgelegen, dat docenten er alleen willen werken 
als de huisvesting is geregeld. Om goede docenten aan te trekken en te behouden biedt de 
school hen daarom woonruimte op de campus. Het huis waar chef John Banda nu woont is 
binnenkort niet langer beschikbaar en ook de docent landbouw heeft een eigen huis nodig. 
Om te voorkomen dat zij vertrekken  wil de school twee nieuwe woningen neerzetten. 
Hoe doen we dat? — Met financiële steun van Fidesco en Vastenactie worden op de campus 
van CYDC straks twee huizen gebouwd. De werkkrachten komen uit de omgeving en zij 
gebruiken zoveel mogelijk lokale materialen. De stenen worden bijvoorbeeld op locatie 
gemaakt door arbeiders en leerlingen van de metselopleiding. 



 
Onze parochie H.H. Petrus en Paulus voert samen met enkele andere parochies in Nederland 
een campagne om de hiervoor benodigde gelden in te zamelen. Dit project is door Vastenactie 
goedgekeurd voor een totaalbedrag van € 26.000. Hiervan wordt € 20.000 bijeengebracht 
door de parochies; Vastenactie legt daar € 6.000 bij. 
U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op bank NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie in Den Haag.  Wilt u hierbij het verplichte projectnummer 402165 vermelden 
s.v.p.? U kunt ook doneren via het collectemandje of in de bekende   bus die achter in onze 
kerk staat.  Heel hartelijk dank voor uw bakstenen en/of cement. 
Werkgroepen MOV/Diaconie H.H. Petrus en Paulus 
 
BESTE PAROCHIANEN, 
Boodschap — Met Aswoensdag is de 
vastentijd begonnen en de Paus heeft ook 
dit jaar zijn boodschap aan ons gegeven. Hij 
roept ons op om Jezus te volgen op weg 
naar Pasen door naar Hem te luisteren. Om 
ons zo meer aan Hem te binden. Zo kan 
Jezus ook aan ons de genade geven die wij 
nodig hebben om in onze plaatsen en 
steden een leven te leiden dat het evangelie 
waardig is! 
Thabor — De paus onderstreept zijn betoog aan de hand van de verheerlijking op de berg 
Thabor (Mt 16). Samen met enkele leerlingen gaat de Heer de berg op om daar van gedaante 
te veranderen. Hij gaat de berg op, wellicht een hoge berg. Mag het wat moeite kosten? Laat 
jouw dagelijkse beslommeringen even achterwege en kies om de Heer tegemoet te gaan. Op 
die weg zal jou een bijzondere ervaring te wachten staan. Inderdaad ascese, inspanning, 
uithoudings- en doorzettingsvermogen is nodig. Geen elektrische fiets, geen lift of andere 
hulpmiddelen, nee jouw voeten gaan de berg op. Jij! 
Ascese — Je iets ontzeggen voor een hoger doel. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Voor de één 
is dat beter eten, gezonder en gevarieerder. Voor de ander minder eten, dat ene koekje laten 
staan. Voor de een is dat meer de Heer willen ontmoeten in de viering van de eucharistie, voor 
de ander mogelijk meer doen aan diaconie en de dienst aan de ander. Eenieder kan zelf 
uitmaken wat hij of zij verstaat onder de ascese op dit moment van zijn of haar leven.  Het 
gaat altijd om de weg naar het doel van de christen: de ontmoeting met de verrezen Heer. 
Ervaring — De ervaring van de leerlingen op de berg Thabor vergeten de leerlingen niet zo 
snel, ze horen een stem uit de hemel: Luistert naar Hem. Lijkt me dus eenvoudig, laten wij 
naar Jezus luisteren. Hij spreekt tot ons in het Woord uit de Bijbel. Lees dagelijks een stukje 
uit de Bijbel. Ook met hulp van internet gaat dat zeker lukken. Hij spreekt tot ons in de 
gezichten en de verhalen van mensen in nood. De paus onderstreept ook het luisteren naar 
jouw medemens, de broeders en zusters in de kerk, negeer elkaar niet, maar luister naar 
elkaar. 
Wees niet bang — Bij het horen van de stem van de Vader uit de hemel wierpen zij zich op de 
grond en werden bang! Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet 
bang. Heb geen angst om de zending van de Heer te aanvaarden, heb geen angst om jouw 
medemens tegemoet te treden die het moeilijk heeft. Heb geen angst om het zout van de 
aarde en het licht van de wereld te zijn op dat stukje dat jouw leven is!! Want je blijft niet op 
die berg, daar beneden daar is jouw leven. 
Een goede veertigdagentijd!! — Pastoor Walter Broeders 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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