NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER
Zondag 28 augustus 2022
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

VIERINGENROOSTER

Zondag 28 augustus 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en
Herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp.
Woensdag 31 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Kirstin van Veen.
Zondag 4 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor.
Voorganger: pastor Jaap van der Bie.
Woensdag 7 september 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Machteld Duijn.
Zondag 11 september 9.30 uur. Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en
Herenkoor. Voorganger: Leo Koot o.f.s.
Woensdag 14 september 10.00 uur Woensdagochtendviering, Eucharistieviering.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Zondag 18 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren Middenkoor.
Voorganger: pastoor Walter Broeders.
Woensdag 21 september 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.
Voorganger: Heleen Brouwer.

COLLECTEN
In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de
vieringen de volgende bedragen op:
Zondag 7 augustus € 213,Zondag 14 augustus € 175,Maandag 21 augustus € 110,- (Maria Hemelvaart)
Zondag 21 augustus € 242,Dank voor uw bijdragen in de mandjes!
En natuurlijk blijven uw bijdragen via de bank ook van harte welkom!
OVERLEDEN
Op maandag 15 augustus is overleden de heer Thomas Jan van Rooijen, in de leeftijd van 83
jaar. Met zijn vrouw Anneke was Thom van Rooijen jarenlang zeer actief in de Petrusparochie.
Toen Anneke door haar ziekte hulpbehoevend werd, heeft Thom haar met veel liefde verzorgd.
Samen kwamen zij graag naar de Goede Herder. Ook na het overlijden van Anneke was Thom
hier wekelijks aanwezig. De uitvaartdienst voor Thom van Rooijen in de Goede Herderkerk
vond plaats op zaterdag 20 augustus. Voorganger in de eucharistieviering was pastoor Walter
Broeders. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats in het familiegraf op de begraafplaats
achter de kerk.
Op vrijdag 19 augustus overleed mevrouw Apolonia Everdina van der Werff – Engel op 79jarige leeftijd. Zij woonde met haar echtgenoot Wim in de Zoeterwoudse Rijnegommerstraat.
De uitvaartdienst voor Paula van der Werff vond op donderdag 25 augustus plaats in onze
Goede Herderkerk. Voorganger in de Dienst van Woord en Gebed was diaken Gerard Clavel.
Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.

KUNSTROUTE ZOETERWOUDE
Elke drie jaar, nu al voor de zevende keer, exposeren
Zoeterwoudse kunstenaars hun werken thuis of in een
gemeenschapsgebouw.
Deze
intieme
setting
van
kunstenaars verspreid over Zoeterwoude Dorp en de Rijndijk
trekt telkens meer dan 1500 bezoekers. De verscheidenheid
van kunst, van glasfusie tot aquarel, van junk-art tot wol,
van abstract tot figuratief, van amateur tot professional, van
theater tot film, is zo groot en aantrekkelijk dat het een feest
is om (liefst op de fiets) een rondrit te maken in Zoeterwoude. Het derde weekend van
september (zaterdag 17 en zondag 18 september) staan de kunstenaars klaar om u te
ontvangen. Zowel de Zoeterwoudse Dorpskerk als onze Goede Herderkerk zijn op beide dagen
van 12.00 tot 16.30 uur geopend voor bezoekers. In ons atrium zijn schilderijen,
pentekeningen, portretten en poppen te zien van verschillende kunstenaars. Ook is een folder
beschikbaar waarop alle 24 locaties te vinden zijn. De kunstwerken zijn uiteraard te bezichtigen
en vaak ook te koop. Hoe leuk zou het niet zijn een kunstwerk van een
Zoeterwoudse kunstenaar in uw huis te hebben! Maar nog leuker is dat u kennismaakt met de
makers van al dat moois. Zij willen graag hun verhaal vertellen.

VREDESWEEK 17 YOT EN MET 25 SEPTEMBER

Generatie Vrede staat op tijdens de Vredesweek 2022.
Deze editie van de Vredesweek staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie,
die burgers verenigt, die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De Vredesbeweging anno 2022 verbindt jong
en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie, die zich nog
herinnert, hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe
generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hun toekomst.
In deze week vraagt PAX aandacht voor het bijzondere
vredeswerk van mensen, die overal ter wereld
bijdragen aan vrede en verzoening. PAX ondersteunt
initiatieven van de Colombiaanse vredesactiviste Deyis:
“wij willen met elkaar samenleven zonder angst en in
veiligheid. In het kort: wij willen leven in vrede.” Haar
woongebied werd jarenlang geteisterd door geweld
tussen guerilla’s en paramilitairen. Minstens 3100
burgers zijn vermoord en 55.000 boeren van hun land
verdreven. Al van jongs af aan zet Deyis zich in voor
een beter leven in haar regio en daarbij krijgt zij
ondersteuning van PAX. Zo ook de Zuid-Soedanese
Rose Acindhel, die blijft strijden voor vrede,
economische
zelfstandigheid
en
een
betere
rechtspositie voor vrouwen. Daarbij is vrouwelijk
leiderschap onontbeerlijk, want juist vrouwen en
kinderen lijden onder de voortdurende stammenstrijd.
Heel dichtbij is ook de steun voor de vredesactivisten in
Oekraïne, die met de opbrengst van Giro 555 in de ‘Peace Engineers School’ leren hoe ze
mensen in crisissituaties kunnen ondersteunen, net als daar waar spanningen en conflicten
ontstaan in de vluchtelingenopvang of op evacuatielocaties.
Vredesontmoeting: Op woensdag, 21 september, de internationale dag van de vrede,
komen wij om 16.00 uur bijeen voor de Vredesontmoeting of op het Stadhuisplein of op de
Hooglandse Kerkgracht te Leiden. Wij willen gehoor geven aan de oproep om te laten zien,
dat we opkomen en ons inzetten voor de vrede dichtbij – in onze families, steden en dorpen
– in Nederland – Europa – en verder weg in de Wereld. Met teksten tot bezinning, een lied,
een gebed en stiltes willen wij stilstaan bij de opdracht, die we mee krijgen om vredelievend
te zijn. U komt toch ook?
Namens het Parochieel Diaconaal Beraad

Regina Krowinkel
P.S. Daar de werkzaamheden op het
Stadhuisplein nog niet zijn afgerond, is het
niet zeker, of wij daar met 60-80 mensen
terecht kunnen. U wordt op de hoogte
gehouden.

PASTORAATGROEP, BEHEERCOMMISSIE, PAROCHIEBESTUUR
Op onze Weblog Uit de Schaapskooi en in deze nieuwsbrief komt u regelmatig nieuws tegen
uit de pastoraatgroep en de beheercommissie. En dan is er ook nog een parochiebestuur in
Leiden. Hoe zit dat eigenlijk?
De parochie De Goede Herder ontstond in 2008 door een samensmelting van de in 1855
opgerichte parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Zoeterwoude (ook wel aangeduid als
de Meerburg) en de in 1966 opgerichte parochie de Menswording in Leiderdorp. Ook de nieuwe
Leidse wijk Roomburg (ten zuidoosten van de Kanaalweg) hoort bij De Goede Herder. De
Goede Herder is een van de parochiekernen die sinds 1 oktober 2012 deel uitmaken van de
nieuw gevormde grote parochie HH. Petrus en Paulus (Leiden en omgeving). De parochie
kent drie regio’s: Noord (St. Jozef en H. Lodewijk), Zuid (Hartebrug, Lam Gods en St. Petrus)
en Oost (St. Laurentius Stompwijk, St. Jan Zoeterwoude Dorp en Goede Herder).
Het Pastorale Team bestaat uit pastoor Jeroen Smith (eerst verantwoordelijke voor regio
Noord), pastoraal werker Marlène Falke – de Hoogh (regio Zuid), pastoor Walter Broeders
(regio Oost) en diaken Gerard Clavel.
Parochie HH. Petrus en Paulus kent een Parochiebestuur onder leiding van de pastores. De
vice-voorzitter is onze parochiaan Jan van Trigt. In de “oude” parochies, nu parochiekernen
geheten, zorgt een lokaal bestuur voor de dagelijkse gang van zaken. Soms met een
zogenaamde locatieraad, vaak met een beheercommissie en een pastoraatgroep.
De beheercommissie van De Goede Herder is belast met bestuurstaken binnen de kaders
gesteld door het parochiebestuur en het bisdom Rotterdam. Dit betreft onder meer: beheer
van het kerkgebouw, de ledenadministratie, de financiën, contacten met parochiebestuur en
regio, bisdom en andere externe relaties. In de beheercommissie hebben zitting:
Gerard van der Hulst (voorzitter, externe relaties) 06-24923096 hulst.zw@gmail.com
Joop van Huut (financiën, contactpersoon Leiderdorp) 071-5895032 j.h.m.vanhuut@casema.nl
André Bouwman (communicatie) 071-5890180 ath.bouwman@gmail.com
Michel Coene (beheer kerkgebouw) 06-34999051 michelcoene@casema.nl
De pastoraatgroep van De Goede Herder is de schakel
tussen de leden van het Pastorale Team en de werkgroepen
van leken-vrijwilligers in de parochiekern (zoals liturgisch
beraad, E.H. Communie, H. Vormsel, MOV, koren, lectoren,
enz.) In de pastoraatgroep worden lokale geloofsvragen en
zorgproblemen besproken in overleg met het Pastoraal Team,
vertegenwoordigd door pastoor Walter Broeders. In de
pastoraatgroep hebben zitting:
Heleen Brouwer 071-5416910 hebrotin@planet.nl
Stephanie Jägel 06-422996442 sjagel@outlook.com
Jeaneke van der Hulst 06-24967359 jeanekehulst.zw@gmail.com

