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Nieuwsbrief 2
Stichting Babyspullen
Als u een bezoek brengt aan het Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’ aan de Oude Rijn in Leiden,
dan ziet u direct bij binnenkomst een vuurrode container, die bedoeld is om babyspullen in te
zamelen. Als de container vol is worden de spullen naar het sorteer- en distributiecentrum in
Heerhugowaard gebracht. Daar worden de babystartpakketten gevuld met babykleding maat
50/56 t/m 92/98; dekens, lakens en hoeslakens; kruiken en hydrofiel doeken; nieuwe flesjes
en verzorgingsproducten en natuurlijk ook boekjes, knuffels en klein speelgoed.
In voorbije eeuwen hebben de ‘Goemoers’, verbonden aan het diaconaal centrum rechtstreeks
aan armlastige ouders in Leiden babypakketten verstrekt, maar nu heeft men zich
aangesloten bij de Stichting Babyspullen.
Deze stichting werkt inmiddels samen met meer dan 800 organisaties door heel
Nederland. Zo weten zij zeker, dat de pakketten terechtkomen bij de baby’s, die ze
het hardst nodig hebben.
1 op de 9 kinderen groeit op in armoede. Het is dus geen luxe, dat de stichting 6
jaar geleden werd opgericht en nu in 2017 bijna 4000 pakketten heeft verstrekt.
De MOV/Diaconie van de parochie HH. Petrus en Paulus heeft voor de komende
Veertigdagentijd voor dit diaconaal dichtbij-project gekozen, omdat pasgeborenen
recht hebben op een goede start. Tijdens de sobere maaltijden zal er een
presentatie gegeven worden over het werk van de Stichting Babyspullen.
En wat kunt u doen? Mocht u zelf geen babyspullen meer nodig hebben of weet u iemand in
uw omgeving, die de niet meer gebruikte kleertjes weg wil doen, wijs hen dan op de
mogelijkheid om deze in te leveren bij ‘De Bakkerij’, Oude Rijn 44 b/c te Leiden.
Openingstijden: ma t/m do van 9 tot 17 uur en vr. van 9 tot 12.30 uur.
Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder
Waar wij vasten, worden anderen gevoed
De werkgroep MOV/Diaconie van ‘De Goede Herder’ wil graag gehoor
geven aan de oproep van Bisschop Van den Hende om ons aan te
sluiten bij ‘het Netwerk van Liefde’. Dit doen wij door aandacht te
vragen voor de voedselinzamelingsactie, die in het gehele Bisdom wordt
gehouden voor de lokale Voedselbanken. Weliswaar staan de manden
bij de ingangen altijd uitnodigend klaar voor onze gaven, maar wij
willen in de komende Veertigdagentijd daaraan een extra impuls geven, zodat de mensen, die
van de Voedselbank afhankelijk zijn voor een goede en gezonde maaltijd, met Pasen een
extraatje op tafel kunnen zetten. ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’ kan ons
inspireren, om zelf te minderen ten bate van een ander.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Actie Kerkbalans
Hoewel nog niet alle wijken en enveloppen binnen zijn, willen wij de
parochianen van onze parochiekern hartelijk danken voor hun
toezegging voor 2018. De komende dagen zullen wij een en ander
verwerken. De gemaakte of geschreven opmerkingen zullen aan de
beheercommissie overhandigd worden; daar kunt u op rekenen. Mocht u
de brief vergeten zijn of was u niet thuis: u kunt uw toezegging ook per mail zenden naar:
adm.degoedeherder@yahoo.com

Via deze plaats willen wij ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk danken. Soms ging
men wel meerdere malen langs omdat er niemand thuis was en men wilde de envelop toch op
halen. Van diverse wijken zijn dan ook alle enveloppen opgehaald!
Namens de werkgroep Kerkbalans, Carla van Jaarsveld
Parochieberichten
Overleden:

Charles Borremans, overleden 22 januari 2018, 81 jaar oud
Quirinus Bruines, overleden 1 februari, 81 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 18 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 22 februari
Zondag 25 februari

Woensdag 28 februari
Donderdag 1 maart
Zondag 4 maart

Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Zondag 11 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Zondag 18 maart

09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan
Met Dames – en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische vesperdienst
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Bisschop Van Den Hende
Met Jongeren- en Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische vesperdienst (Dorpskerk Leiderdorp)
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Kurvers
Met Kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische vesperdienst
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames – en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Oecumenische vesperdienst (Dorpskerk Leiderdorp)
(hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur)
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames – en Herenkoor

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
http://www.parochiekerndegoedeherder.nl. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mail
adres eenvoudig aanmelden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 maart 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 9 maart 2018.

