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Nieuwsbrief 3
Sam’s Kledingactie 2020 voor hulp aan Ethiopië
Sam’s Kledingactie is voornemens om op zaterdag 14 maart a.s. langs te komen bij de
Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan in Leiderdorp en bij De Goede Herder kerk aan de
Hoge Rijndijk in Zoeterwoude Rijndijk. Vrijwilligers van de beide Diaconieën zullen de
ingeleverde zakken met kleding, schoeisel en huishoudtextiel in ontvangst nemen.
Tijden: vanaf 9 uur tot 11.30 uur in Leiderdorp/ vanaf 9 uur tot 12.00 uur in Zoeterwoude Rd.
Met de opbrengst van de kleding zal Mensen in Nood de mensen helpen in Ethiopië, in het
gebied Liben.
In 2016 zijn ruim 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen vanwege spanningen tussen twee
etnische groepen. Nu de situatie gestabiliseerd is, keren velen weer terug naar hun dorp. Als
gevolg van hun afwezigheid is een groot deel van de lokale infrastructuur voor
watervoorziening en landbouwproductie verwaarloosd of zelfs verwoest. Daarbij komt nu ook
nog dat er extreme droogte heerst door klimaatveranderingen. Door deze landurige droogte
komen de spanningen tussen de etnische groeperingen over landgebruik ook weer terug.
Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van
bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater dichtbij huis.
Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen
ondersteunen bij hun terugkeer. Daarnaast zal in het project met de
verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden
aan de vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er
getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Exodus
‘Is Exodus al een verlengstuk van uw kerk?’ Dat lezen wij op een flyer van
Exodus.
Kerken en geloofsgemeenschappen zijn bij uitstek geroepenen om om te
zien naar mensen in nood. Zij hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om
om te zien naar (ex) gevangenen en hun naasten.
Om de contacten met het Exodushuis aan de Plantage te Leiden te
continueren en hen in hun werk te ondersteunen, heeft de Pastoraatsgroep
besloten om op zondag 8 maart na de viering een plantjesverkoop te
houden. Exodus is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op die dag is er
een Gezinsviering en aan de kinderen wordt gevraagd, of zij de plantjes aan de man willen
brengen. Dat is een uitgelezen manier om de kinderen in aanraking te laten komen met
Diaconie. De werkgroep Diaconie is blij met dit initiatief.
Hebt u het ook gelezen in de folder van de Actie Kerkbalans? Omzien naar elkaar is een
concretisering van de diepe spirituele en existentiële geloofservaring om door God gezien te
worden. Dit omzien naar elkaar raakt het hart van het kerkzijn.
Wij hopen, dat u ook ervaart, dat u door God gezien wordt. En dat u dit wilt delen met de
bewoners, professionals en vrijwilligers van het Exodushuis.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Vastenactie: CliniClowns
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gesteld van het Vastenactieproject van
Fidesco: Verbetering van Hygiëne Medisch Centrum Saint Gabriel in Conakry, Guinee.
De MOV HH. Petrus en Paulus kiest jaarlijks ook voor een diaconaal dichtbij project, dat een
link heeft met het ver weg project.
Saint Gabriel focust zich op de gezondheid en het welzijn van kinderen. Vandaar, dat we dit
jaar voor Stichting CliniClowns hebben gekozen. Ook CliniClowns zet zich in voor het welzijn
van zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met dementie. Met spel en
humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding en plezier. Ze maken contact met het
positieve en gezonde in iemand. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de achtergrond. Zo
draagt CliniClowns bij aan menslievende zorg.
De CliniClowns spelen in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen waar een kinderafdeling is, de
psychiatrie, revalidatieklinieken, hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven en in
zorginstellingen voor mensen met dementie. Dat kan dankzij nauwe samenwerking met de
zorg en de talloze supporters die CliniClowns met geld, tijd en kennis steunen.
Tijdens de sobere maaltijd op 26 maart om 18:00 uur in de Dorpskerk (zie rooster met
vieringen) zal een ambassadeur van CliniClowns meer vertellen over de opzet en hun idealen.
10% van de kerkdeurcollecte gaat naar CliniClowns; de collecte na de sobere maaltijd is – na
aftrek van kosten - in zijn geheel bestemd voor CliniClowns.
Mocht u CliniClowns een warm hart toedragen dan kunt u hen steunen met een gift op
rekeningnummer: NL 17 INGB 000 000 5534 t.n.v. CliniClowns te Amersfoort met
omschrijving A6C75L. En kijk ook bij uw supermarkt, of zij statiegeldbonnen innemen voor
CliniClowns. Alle beetjes helpen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Tentoonstelling Light en Shade in het Katwijks Museum
Fotograaf Dirk van Egmond fotografeert het liefst 's morgens vroeg of 's avonds laat, vanwege
het mooie licht. Hij maakt foto's van de natuur, maar ook van de stad. Zijn werk is tot 24 mei
a.s. te zien in het Katwijks Museum, Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. Zijn stadsgezichten en
typisch Katwijkse taferelen zijn ook te koop via treffendbeeld.nl.
Saskia Zandvliet
Bewegen is goed voor je hersenen
De Derde Helft is een initiatief om leegstaande clubgebouwen overdag te benutten voor sport,
spel en ontmoetingen voor 55+'ers. De Derde Helft is elke woensdag bij RCL en elke
donderdag bij Alecto van 09.00-12.00 uur. Tijdens de pilot zijn alle activiteiten gratis. Koffie en
thee kosten € 1,-.
Elke woensdag om 9:30 uur is er bij voetbalclub RCL op Sportpark de Bloemerd Wandelfit. Een
uurtje wandelen in je eigen tempo. Voor mensen met een chronische ziekte of beperking qua
lopen, zien of horen, loopt wandelcoach Ron mee. Ook geschikt voor wandelaars met een
rollator. Snellere lopers lopen een groter rondje en de snelste lopers leggen een nog grotere
afstand af. Daarna gaat iedereen aan de koffie!
Ben je niet zo'n sporter, loop dan eens een keer mee en kijk of het wat voor je is. Wandelen
kan bijna iedereen.
Voor de meer sportievelingen zijn er volop mogelijkheden. Op donderdag is er om 10.30 uur
bij hockeyvereniging Alecto op Sportpark de Bloemerd een warming up waar iedereen aan mee
kan doen. Een half uurtje lekker bewegen, goed voor lichaam en geest. Daarna kan je
meedoen met Walking Hockey, ook als je nooit eerder heb gehockeyd.
Op donderdag 26 maart vertelt de Leiderdorpse schrijver Margareth Hillebrand bij Alecto over
haar laatste boek 'Dames op de Herengracht'.
Saskia Zandvliet

Koffie-inloop zondag 1 maart 2020
Op zondag 1 maart is iedereen van 11.00-13.00 uur van harte welkom bij La Place, Persant
Snoepweg 2 in Leiderdorp.
Bij goed weer zijn er wellicht wandelaars of fietsers die na afloop lekker naar buiten willen.
Wil je zonder koffie graag meewandelen of fietsen, kom dan om 13.00 uur naar La Place.
Data koffie-inlopen tot de zomerstop
5 april 2020
3 mei 2020
7 juni 2020
Saskia Zandvliet
Bisdom Rotterdam verwelkomt relieken van de heilige Bernadette
De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komt dit jaar naar
Nederland. Tussen 11 mei en 15 juni worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen
ontvangen. In de periode daarvoor reizen ze langs Mariabedevaartplekken in België. Het
heiligdom leent de relieken sinds enkele jaren voor korte tijd uit aan andere bisdommen.
Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster Saint-Gildard
in Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de vorige
eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in
Lourdes bewaard in een aparte Bernadettekapel naast de crypte. De relieken van Bernadette
waren de afgelopen jaren in bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen ze
naar Ierland en daarna naar diverse landen in Azië.
Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot en met
donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.
Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in
de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op maandag 8
juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 11 juni wordt de eucharistie gevierd om
9.30 uur.
“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom Lourdes en
bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, zegt bisschop Van den
Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen op deze manier in contact brengen met de
heilige Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben
bezocht, is het een mooie manier om opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de
zieken en andere mensen die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder
zijn.”
De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse bedevaartorganisaties VNB en Huis
voor de Pelgrim.

Parochieberichten
Overleden:
Dhr. Arie Wassenburg, overleden 16 februari 2020, 85 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 1 maart

Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart
Zondag 8 maart

Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart
Zondag 15 maart

Woensdag 18 maart
Donderdag 19 maart
Zondag 22 maart

Woensdag 25 maart
Donderdag 26 maart
Zondag 29 maart

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames en Herenkoor
Tijdens de viering vastenproject voor kinderen
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Goede Herder
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater Leo Van Ulden O.F.M.
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Rob Kurvers
Met Tienerkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Goede Herder
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Walter Broeders
Met Dames en Herenkoor
Tijdens de viering vastenproject voor kinderen
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische Vesperviering in de Dorpskerk
Deze vesper wordtvoorafgegaan door een vastenmaaltijd, die
om 18.00 uur begint.
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger Thea Epskamp
Met Jongeren/Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
Tijdens de viering vastenproject voor kinderen

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 27 maart.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 20 maart.

