Parochiekern De Goede Herder
Postadres: Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude

www.hhpp-oost.nl

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:
071 - 541 15 10
Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders
E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com
E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com
E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder
Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)
Nieuwsbrief 4
Diaconie stopt niet bij het coronavirus
Op zondag 8 maart konden wij nog naar de kerk en hebben wij voor Exodus plantjes aan de
man gebracht. De Pastoraatsgroep had 100 exemplaren neergezet, die in no-time verkocht
werden. De opbrengst bedroeg € 178. Na aftrek van de kosten gaat een groot deel naar
Exodus. Ook voor hen geldt: ‘alle beetjes helpen’. Het gaat vooral om de aanwezigheid van
Exodus onder ons; om onze aandacht en waardering voor het werk, dat professionals en
vrijwilligers doen voor ex-gedetineerden. Mensen die de intentie hebben om op het rechte
spoor te komen, verdienen onze steun.
Verder heeft op zaterdag 14 maart ‘Sam’s kledingactie’ plaats gevonden. Van hen
hebben wij een bedankkaart ontvangen met de resultaten van de inzameling. Bij
de Scheppingskerk-Leiderdorp werd 1970 kg ingezameld; bij ‘De Goede Herder’Zoeterwoude Rd. 175 kg. Hier was de opkomst vergeleken met vorig jaar minder,
welllicht vanwege het coronavirus. Mocht u in de toekomst kleding, schoeisel,
lingerie en in beperkte mate tassen en accessoires aan Mensen in Nood willen geven, dan is er
een inleveradres in de buurt bij mevrouw H. de Boer, Hoge Rijndijk 13 te Hazerswoude-Rd.
(Vlak na het benzinestation)
In Oegstgeest, bij de Willibrorduskerk, staan er containers. (s.v.p. geen huishoudtextiel,
kussens en dekbedden).
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Vastenactie 2020 tijdens de coronacrisis
Op 15 maart stond de kerkdeurcollecte voor het project “verbetering
hygiene Medisch Centrum Saint Gabriel in Guinee” en het diaconale
dichtbijproject Clini Clowns gepland, maar de kerkdeuren bleven dicht.
Vastenactie heeft ons laten weten, dat wij u kunnen attenderen op het
online doneren via www.vastenactie.nl. Wilt u via het selectiescherm
aangeven, dat uw gift bedoeld is voor Fidesco projectnummer 401417?
Het rekeningnummer van de Vastenactie is: NL21 INGB 0000 005850.
Draagt u de Stichting CliniClowns een warm hart toe dan kunt u uw
donatie storten op rekeningnummer: NL17INGB 000 000 5534 t.n.v. CliniCLowns te
Amersfoort met omschrijving A6C75L.
De zieke kinderen in Guinee, en kinderen en dementerenden die door CliniClowns bezocht
worden, mogen niet de dupe worden van de uitbraak van het coronavirus.
De pijlers van de Vastentijd zijn: gebed en bezinning, sobere leefstijl en aalmoezen geven.
Omzien naar elkaar: wij hopen dat Vastenactie 2020 de ondersteuning krijgt, die zij verdient.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Bedevaarten naar Banneux afgelast wegens coronavirus
Het Banneux comité van het Bisdom Rotterdam laat het volgende weten: op grond
van de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is
het niet verantwoord om de volgende bedevaarten doorgang te laten vinden.
• Tweedaagse bedevaart van 2 en 3 mei 2020
• Vijfdaagse bedevaart van 15 t/m 19 mei 2020
• Eéndaagse bedevaart van 6 juni 2020
Hopelijk zijn de omstandigheden in het najaar verbeterd zodat de bedevaarten in het najaar
wel weer kunnen worden georganiseerd.
Banneux comité Bisdom Rotterdam

Actie Kerkbalans
Beste parochianen van De Goede Herder,
Om de actie Kerkbalans onder uw aandacht te brengen, schrijven wij u jaarlijks een brief
waarin wij u vertellen over de financiële stand van zaken van de parochiekern. Ook doen
wij daarin ieder jaar weer een beroep op u om een ruimhartige financiële bijdrage te
leveren.
Wij vroegen in onze slotzin om uw bijdrage te laten meegroeien met de verbeterde
economische situatie in Nederland. Dat hadden wij niet moeten doen omdat wij heel goed
zouden moeten weten dat een groot deel van onze parochianen niet of nauwelijks profiteert
van die landelijke verbetering. De brief heeft dan ook terecht wrevel opgewekt bij een aantal
parochianen. Een welgemeend excuus is dan ook zeker op zijn plaats.
Daarnaast bevat de brief een aantal telfouten. Hierbij tonen wij alsnog de juiste bedragen:
Exploitatiecijfers Parochiekern de Goede Herder
Realisatie
2018
Baten
Bijdragen parochianen
Overige opbrengsten
Lasten
Personeel
Gebouw
Overige
Resultaat

Verwachte
Realisatie
2019

Begroting
2020

€ 119.600,=
€ 14.500,=
€ 134.100,=

€ 115.000,=
€ 10.000,=
€ 125.000,=

€ 112.750,=
€ 17.500,=
€ 130.250,=

€ 93.800,=
€ 38.100,=
€ 14.400,=
€ 146.300,=
- € 12.200,=

€ 81.000,=
€ 34.000,=
€ 15.000,=
€ 130.000,=
- € 5.000,=

€ 73.400,=
€ 54.800,=
€ 21.500,=
€ 149.700,=
- € 19.450,=

Binnenkort willen wij voor geïnteresseerde parochianen een bijeenkomst organiseren waar
onze penningmeester Freek Versteegen aan de hand van de uitgebreide jaarrekening over
2019 inzicht zal geven in de cijfers, maar ook over de veranderingen in de wijze waarop het
overzicht is samengesteld.
Beheercommissie Parochiekern De Goede Herder
Parochieberichten
Overleden: Marianne Hoogervorst
Op woensdag 18 maart is overleden mevrouw
Maria Anna Elisabeth Hoogervorst-Van der
Leeuw, in de leeftijd van 74 jaar.
Marianne Hoogervorst was vele jaren actief in
het bisdom Rotterdam als pastoraal werker,
onder meer in de katechese, en als docent aan
de pastorale school. In de jaren 2008-2011 was
zij als pastoraal werkster aangesteld in de
samenwerkende parochies te Stompwijk,
Zoeterwoude-Rijndijk en Leiderdorp.
De uitvaart van Marianne Hoogervorst vond
plaats op dinsdag 24 maart in besloten kring,
volgens de richtlijnen i.v.m. het Coronavirus. De
viering werd gehouden in de Regenboogkerk te
Leiden-Merenwijk.
Overleden: Jan Ensing
Op donderdag 19 maart 2020 is overleden de heer Johannes Wessel Ensing, in de leeftijd van
65 jaar. Jan Ensing was parochiaan van de Menswordingkerk te Leiderdorp en is daar diverse
jaren actief geweest als koster.
De eucharistieviering voor Jan Ensing werd gehouden op woensdag 25 maart in Den Haag.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vond dit afscheid in strikt besloten kring
plaats.

Vieringen De Goede Herder
Op 23 maart hebben de Nederlandse Bisschoppen besloten dat alle missen tot en met
Pinksteren komen te vervallen.
In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerk een kaarsje op te
steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.
Vergeet ook de voedselbank niet: u kunt houdbare producten achterlaten in de manden in de
kerk, voor de mensen die het het hardst nodig hebben.
In principe is de Goede Herderkerk open op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend van
09.00-11.00 uur en op zondagochtend van 9.30-10.30 uur, maar raadpleeg voor de actuele
openingstijden de weblog van Regio Oost in de HH. Petrus-en-Paulusparochie “Uit de
Schaapskooi” op https://hhpp-oost.nl/.
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en
avond een Eucharistieviering uit om 09:00 uur en 19.00 uur. Elke dinsdag om 11:00 uur zendt
Radio Maria een extra gebedsuur uit vanwege het coronavirus.
De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het
coronavirus heerst.

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 1 mei.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 24 april

