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Nieuwsbrief 10
Diaconaal Weekend 2019
November is vanwege de feestdagen rond 2 diaconale heiligen t.w. 11
november, de H. Martinus van Tours en 17 november, de H. Elisabeth van
Thuringen, bij uitstek de maand van diaconale activiteiten. In het weekend
van 9/10 november wordt er aandacht besteed aan de Diaconie binnen de
parochie HH. Petrus en Paulus.
Het Diaconaal Weekend 2019 staat in het teken van ontmoeting,
samenwerking en actie in het kader van Leiden Compassiestad. Diaconaal
Centrum De Bakkerij en de gemeenschap van de Mimar Sinan Moskee in
Leiden slaan de handen ineen om kleding in te zamelen voor arme
gezinnen in Oekraïne. Kleding kan ingeleverd worden bij de Minan Sinan
Moskee, Curacaostraat 3 te Leiden tot en met vrijdag 8 november.
Openingstijden: ma t/m vr van 14 – 19 uur en za en zo van 10 – 14 uur.
Op zaterdag 9 november wordt de ingezamelde kleding gesorteerd door jongeren van M25
Leiden en de Mimar Sinan Moskee, en klaargemaakt voor het transport van Stichting
Werkgroep De Ruyter in Rijnsburg. Diezelfde dag houdt de moskee van 11.00 tot 16.00 uur
voor alle belangstellenden open huis.
Regina Krowinkel, Lid Par. Diaconaal Beraad
Werelddag van de Armen
Op zondag 17 november zal er aandacht besteed worden aan de Werelddag van de Armen.
Drie jaar geleden heeft Paus Franciscus deze dag ingesteld en daaraan willen wij, als
parochiekern van ‘de Goede Herder’ gehoor geven.
In het vervolg op de 1ste ontmoeting met Exodus op de startdag van 22 september, hebben
de Werkgroep MOV/Diaconie en de Pastoraatsgroep de leiding en de bewoners van het
Exodus-huis (ex-gedetineerden) uitgenodigd om op zondag 17 november met de
parochiegemeenschap de Eucharistie te vieren. Er zal aan het eind van de viering in een
presentatie meer uitleg gegeven worden over het werk van Exodus. Daarna is er een
kerkdeurcollecte. Met de opbrengst daarvan kan Exodus met het oog op de komende
feestdagen iets extra’s voor de bewoners doen.
Daarnaast zal er een kledingactie van start gaan ten bate van de bewoners aan de Plantage
16. We willen hen niet alleen een warm thuis bieden, maar ook warme kleding voor de
wintermaanden. Wellicht hebt u ook passende kleding voor Kerst en de jaarwisseling, die u zelf
niet meer gebruikt. Deze kledingactie loopt tot en met 29 november. De kleding kunt u
inleveren op het secretariaat, Hoge Rijndijk 18 op ma. wo. en vr. ochtend
van 9-12 uur.
De Diaconie van ‘De Goede Herder’ is blij met deze actie. Ons uiteindelijk
doel is om als parochiegemeenschap de bewoners van het Exodus-huis
een warm thuis, een luisterend oor te bieden, opdat er voor hen een
betere toekomst in het verschiet ligt.
Heleen Brouwer, namens de Pastoraatsgroep
Regina Krowinkel, werkgroep Diaconie

Het goede leven
Sinds ruim een maand is de website hetgoedeleven.nl in de lucht, ‘Plek voor
bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting vanuit christelijk-sociale waarden’.
Het is de redactie gelukt een flink aantal partners van naam aan zich te
binden, waaronder de Raad van Kerken. Dat betekent dat de
wederwaardigheden van ds. Christien Crouwel op haar pelgrimage langs de
kerken van de Raad, opgetekend door Teun Jan Tabak, binnenkort niet alleen
op de website van de Raad maar ook op dit podium te volgen zullen zijn.
Raad van Kerken
Presentatie Rapport Onderzoek Armoede in Nederland
Op vrijdag 8 november 2019 presenteert het knooppunt Kerken en
Armoede samen met de Raad het onderzoeksrapport ‘Armoede in
Nederland 2019’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek
naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die
plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de
knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte van het bisdom
Den Bosch en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) aan. Aansluitend vertellen mensen die in armoede leven hun verhaal en
vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en
politiek. De presentatie vindt plaats in de Pauluskerk in Rotterdam. Meer informatie en
aanmelding: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl
Raad van Kerken
Allerzielen in ’t licht op vrijdag 1 november
De viering van Allerzielen in 't Licht vindt plaats op vrijdag 1 november om 19.30 uur. In de
viering met dames- en herenkoor worden de overleden van het afgelopen jaar genoemd. Voor
hen wordt een lichtje ontstoken. Maar in de viering gedenken we natuurlijk alle dierbare
overledenen.
Voorgangers zijn Thea Dingjan-Zonneveld en Jeaneke van der Hulst-Vreeburg.
Na de dienst zijn op de begraafplaats naast de kerk momenten van
gebed en zang. Er is een wensboom en er wordt een bloemenhart
geplant.
Vervolgens is iedereen van harte uitgenodigd om na te praten bij een
kopje koffie, thee of chocolademelk.
Lichtjesavond Leiderdorp op 2 november
Ook in Leiderdorp worden onze dierbaren herdacht, op 2 november
2019. Voor de vijfde keer vindt Lichtjesavond plaats op de Algemene
Begraafplaats, Hoogmadeseweg 60-B. Degenen die we blijven
missen, aan wie we nog vaak denken of ons net verlaten hebben.
1000 waxinelichtjes in lantaarntjes, verspreid over alle paden, verlichten de begraafplaats,
heel bijzonder en sfeervol. Vuurkorven zorgen voor warmte op deze donkere herfstavond.
Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom met een zelf meegebrachte kaars, lantaarn of lichtje. Er
zijn ook kaarsen te koop bij de ingang.
Om 20.00 uur lopen we door de aula naar het binnenplein. Daar zingen we enkele
toepasselijke liedjes met het koor Young@Heart o.l.v. Annemiek de Groot. De teksten van de
liedjes worden uitgedeeld.
Vervolgens is er gelegenheid de lichtjes naar de graven te brengen of op het binnenplein neer
te zetten.
Ter afsluiting, om 20.30 uur, is er voor alle aanwezigen koffie of thee in Brasserie Park, Van
Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.
Iedereen is welkom op Lichtjesavond. Lichtjesavond is een particulier initiatief. Bij de ingang
van de begraafplaats staat een box voor een vrije gift. Voor meer info:
lichtjesavondleiderdorp@gmail.com.
Saskia Zandvliet

Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd
Ook dit jaar vinden er in de Adventstijd weer oecumenische vespers plaats in samenwerking
met de Dorpskerk van Leiderdorp. De vespers zijn om 19.15 uur op de volgende
donderdagavonden:
28 November: Dorpskerk
5 december: De Goede Herder
12 december: Dorpskerk
19 december: De Goede Herder
Redactie
Sinterklaasactie Serve The City
In deze moeilijke tijden willen Serve The City (STC) kinderen van gezinnen die het financieel
gezien moeilijk hebben, tóch een leuk Sinterklaasfeest bezorgen.
Dit willen zij doen door cadeautjes in te zamelen en deze uit te delen aan gezinnen die krap bij
kas zitten. Een hele bijzondere actie waar mensen altijd graag aan meedoen, maar waar ook
veel cadeautjes-inschrijvers voor nodig zijn (voor zo’n 250 kinderen / 100
gezinnen).
Het is mooi om zo tot zegen te zijn voor de gezinnen in Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest en Voorschoten!
Wilt u meedoen? Dan vraagt STC u om een cadeautje van €10,- te kopen
voor een meisje of jongen (naam en leeftijd worden doorgegeven) en deze
op zaterdagochtend 30 november 2019 tussen 9:00 uur en 10.30 uur bij
ons in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden.
Alle cadeautjes worden die zaterdagochtend verzameld en ingepakt en
´s-middags bij de gezinnen thuisbezorgd, zodat zij 5 december een leuk
Sinterklaasfeest kunnen vieren!
Wilt u meehelpen of doneren? Meldt u dan uiterlijk 10 november 2019 aan
via www.voorelkaarleiden.nl/servethecity
De verdere info en instructies ontvangt u daarna per mail.
Serve the City Voor Elkaar Leiden e.o.
Dagtochten naar een kerstmarkt in Duitsland
Theo’s busreizen uit Voorschoten biedt een tweetal gezellige dagtochten aan naar de
kerstmarkten van Dortmund en Kleve
U kunt u telefonisch opgeven via 071 - 54 29 279. De opstapplaats is aan de Statendaalder in
Leiderdorp. U hoeft pas te betalen op de dag zelf, in de bus.
Kerstdagtocht 1: Kerstmarkt in Dortmund, za 30 november a.s. voor € 29,De kerstmarkt in Dortmund is een van de grootste kerstmarkten van Duitsland en heeft zo’n
300 kerstkraampjes. Dortmund staat zeer bekend om de megagrote
kerstboom, die wel 45 meter hoog is en prachtig versierd is. Op het
plein bij de boom wordt romantische kerstmuziek gespeeld. Uiteraard
zijn er ook genoeg kraampjes en restaurants voor lekkere hapjes en
drankjes, waaronder Glühwein. De bus gaat vroeg op pad en is in de
middag weer in Leiderdorp.
De 1e bus naar Dortmund is volgeboekt, maar bij voldoende
belangstelling wordt een 2e bus ingezet.
Kerstdagtocht 2: Kerstmarkt Kleve op di 3 december a.s., voor € 29,De kerstmarkt van Kleve staat bekend om haar muzikale optredens.
Een leuke kerstmarkt op een half uurtje van Nijmegen. Vroeger vond de kerstmarkt in het
centrum plaats, tegenwoordig is dit in het historische park van Prins Maurits van Nassau,
Forstgarten, direct tegenover het internationaal gerenommeerde Museum Kurhaus Kleve.
Duizenden lichtjes geven het park een schilderachtig decor. De Kerstmarkt begint om 15.00
uur en eindigt om 21.00 uur. Op deze dag vertrekt de bus in de middag en komt in de loop
van de avond weer aan in Leiderdorp.

Vieringen De Goede Herder
Zondag 27 oktober

Woensdag 30 oktober
Vrijdag 1 november

Zondag 3 november

Woensdag 6 november
Zondag 10 november

Woensdag 13 november
Zondag 17 november

Woensdag 20 november
Zondag 24 november

Woensdag 27 november
Donderdag 28 November
Zondag 1 december

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.
Met Tienerkoor
kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Allerzielen in het licht
19.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Dames en Herenkoor
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met kinderkoor
kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Th. Moons O.F.M. conv.
Met Dames en Herenkoor
kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Kuipers
Met Dames en Herenkoor
Kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Christus Koning
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
met Jongeren-Middenkoor
kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Advenstvesper
Dorpskerk Leiderdorp
Terugkomviering communicantjes
Veertigjarig priesterjubileum van pastor Bart Versteegen
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger:Pastoor Walter Broeders
Met kinderkoor
kinderopvang aanwezig

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan
(gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op
www.hhpp-oost.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig
aanmelden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 november 2019.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 22 november 2019.

