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Nieuwsbrief 4
Jubileum Titus Brandsma Instituut
In 2018 viert het Titus Brandsma Instituut zijn 50-jarig bestaan. U willen
we van harte uitnodigen dit jubileum op feestelijke wijze met ons te
vieren op vrijdag 15 juni a.s. in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62,
6511 VZ Nijmegen.
We bieden u een gevarieerd programma aan met lezingen door onder
meer Ad van Liempt, Désanne van Brederode, alsook met de presentatie
van ons jubileumboek “Spiritualiteit dichtbij, Titus Brandsma een veelzijdig wetenschapper”.
De eerste exemplaren van dit boek worden overhandigd aan Daniël Wigboldus, voorzitter van
het College van Bestuur van de Radboud Universiteit en aan Jan Brouns, Prior Provinciaal van
de Orde der Karmelieten.
‘s Middags bieden wij u graag een lunch aan en na afloop een “walking dinner”.
Wilt u het volledige programma bekijken en/of wilt u aanmelden voor deze dag kijkt u dan op
onze website (http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/?page_id=5934).
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname.
We hopen u van harte te mogen begroeten op onze feestlijke jubileumdag.
Prof. Dr. Inigo Bocken
Wetenschappelijk directeur
Sam’s Kledingactie
Nogmaals willen wij u eraan herinneren, dat op zaterdag 21 april de jaarlijkse
kledinginzameling zal gehouden worden ten bate van het project van Cordaid Mensen in
Nood in de Centraal Afrikaanse Republiek voor goed onderwijs voor kinderen van 6 tot 14
jaar.
De locaties zijn: De Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude-Rijndijk; de
Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan en bij de hoofdingang van de Willem de
Zwijgerschool, Willem de Zwijgerlaan in Leiderdorp.
Let op: Om onze vrijwilligers tegemoet te komen, zullen op alle drie de locaties de
inzamelingstijden gelijk zijn namelijk van 9.00 uur tot 11.30 uur. Daarna komt de vrachtwagen
de ingezamelde kleding zo spoedig mogelijk ophalen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Activiteiten “Serve the City”
Via het Serve the City team van Voor Elkaar Leiden e.o. hebben we het
verzoek gekregen om de komende acties onder jullie aandacht te brengen.
Voor diverse leuke activiteiten met burgers die écht wel wat bemoediging
kunnen gebruiken, zijn zij op zoek naar vrijwilligers. Het gaat om leuke
activiteiten op 10 mei en 2 juni, namelijk:
• Met ex-gedetineerden voetballen en barbecueën;
• Met uitgeprocedeerde vluchtelingenvrouwen mozaïeken en een High Tea voorbereiden;
• Met uitgeprocedeerde vluchtelingenmannen stadswandelen en pannenkoeken bakken;
• Opfleuren van enkele tuintjes van mensen die dat zelf niet meer kunnen.
Het zou geweldig zijn als we dit met elkaar kunnen doen. Zie voor info en opgave
https://www.voorelkaarleiden.nl/servethecity
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Laudato Si', Mi Signore
In 2015 publiceerde paus Franciscus zijn ‘groene’ encycliek Laudato Si’. Een duidelijker
verwijzing naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi had hij niet kunnen maken.
Maar wat staat er eigenlijk in dat Zonnelied? En waarom is het nu, 800 jaar later, nog
relevant? De Franciscaanse Beweging organiseert op zaterdag 14 april in ‘sHertogenbosch een dag over dit onderwerp.
Drie experts op het gebied van franciscaanse spiritualiteit geven lezingen en workshops over
het Zonnelied. Peter Vermaat, hoofdredacteur van Franciscaans Leven houdt een inleiding over
Habakuk en Franciscus. Hoe kun je verbondenheid met de aarde volgehouden worden als
diezelfde aarde letterlijk onder je voeten beeft, zoals in Groningen? Gerard Moorman,
missiesecretaris en groene secretaris van de KNR maakt de balans na 2,5 jaar Laudato Si’ op.
Na de inleidingen volgen drie verdiepende workshops. Twee door de inleiders, en één door
Marjan Bosch, jarenlang betrokken bij het Franciscaans Milieuproject.
Datum: zaterdag 14 april 2018
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Prijs: € 20,- (€ 15,- voor leden)
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA 's-Hertogenbosch
Inschrijven: info@franciscaansebeweging.nl
Meer informatie: www.franciscaansebeweging.nl.
Fransiscaanse beweging
Koffie-inloop voor weduwnaars en weduwen uit de hele regio
De koffie-inloop is een particulier initiatief en bedoeld voor weduwen en weduwnaars uit de
wijde omgeving, na welke samenlevingsvorm dan ook. De 1e koffie-inloop voor weduwnaars
en weduwen in maart was gezellig en de opkomst een verrassing.
De geplande koffie-inloop voor 13 mei a.s. wordt verschoven naar zondag 20 mei, van 11.0013.00 uur, omdat het 13 mei Moederdag is.
Op zondag 10 juni a.s.van 11.00-13.00 uur is de 4e en voorlopig laatste koffie-inloop. Daarna
bepalen we of we ermee doorgaan.
Ook op 20 mei en 10 juni organiseren we aansluitend een activiteit. Iedereen is vrij om bij
alles aanwezig te zijn, óf alleen bij de koffie (11.00-13.00 uur, in Brasserie Park, Van
Diepeningenlaan 2, 2352 KA in Leiderdorp), óf alleen bij de aansluitende activiteit.
Voor meer informatie: valentijnverloren@gmail.com of 071- 589 65 51.
Saskia Zandvliet
De 55ste Wereldgebedsdag voor Roepingen.
Op 3 december 2017 heeft Paus Franciscus een boodschap aan de wereld gestuurd met het
oog op de 55ste Wereldgebedsdag voor Roepingen. Dit schrijven betreft de Blijde Boodschap,
die met Roepingenzondag wordt verkondigd, te weten: “wij worden niet aan het toeval
overgelaten noch meegesleept door een reeks ongeordende gebeurtenissen, maar ons leven
en onze aanwezigheid in de wereld zijn de vrucht van een goddelijke roeping.” God komt ons
tegemoet en trekt met ons mee op de soms stoffige wegen van ons leven. God heeft ons nodig
om Zijn Rijk in de wereld gestalte te geven. Hij heeft ons daartoe talenten gegeven, die wij tot
bloei moeten laten komen, zodat wij instrumenten van Gods heilsplan mogen worden.
Bij een roeping gaat het om 3 aspecten: horen, onderscheiden en beleven, zo schrijft de Paus.
Gods roepstem is slechts te horen, als we in de stilte naar Hem willen luisteren en willen
blijven stilstaan en nadenken over de gebeurtenissen van ons leven. Om dan met groot
vertrouwen Zijn plan met ons te onderscheiden. Geleidelijk aan, soms ineens, wordt het je
duidelijk: Ja, dat is wat ik wil, daar word ik gelukkig van. En dan moeten we niet dralen of
afwachten, zegt de Paus, want de Heer roept ons vandaag om Hem te volgen.
Dat geldt op de 1ste plaats voor hen, die geroepen worden tot het Priesterschap en Diaconaat.
Maar ook voor hen, die in het huwelijk met toewijding zorg willen dragen voor het levensgeluk
van elkaar en van het gezin, en voor hen, die, gehuwd of ongehuwd, man of vrouw, een
bijzondere taak te vervullen hebben om hier en nu getuige te zijn van de
Heer.
In oktober zal de Bisschoppensynode gewijd zijn aan “Jongeren, het geloof
en de onderscheiding van de roeping”. Laten we als gemeenschap van de
Goede Herder steeds weer bidden, dat jongeren het aandurven om aan
Gods roepstem gehoor te geven.
Roepingenzondag valt op zondag 22 april a.s., maar vanwege het feest van
de Eerste H. Communie zal de kerkdeurcollecte een week later gehouden
worden, op zondag 29 april. Dit geld zal nodig zijn om de kosten rond studie en vorming te
financieren. Wij hopen op een royaal gebaar.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Vastenactie door de communicanten.
Tijdens een van de bijeenkomsten in de voorbereiding op de eerste heilige communie hebben
Carmen, Julia, Thijs, Wilbert en Linde een vastendoosje geknutseld van een melkpak.
Deze is gebruikt om geld in te doen dat zij bij elkaar hebben gespaard door allerlei klusjes te
doen zoals: helpen met afwassen, koffie zetten en opruimen, maar ook met een
zwemwedstrijd waar geld bij op is gehaald voor de armste gezinnen in Zambia.
Zij hebben enorm hum best gedaan en hebben met elkaar € 36,66 opgehaald.
Heel erg goed gedaan!
Stephanie Jägel
Rozenkransgebed
Op een vijftal woensdagmiddagen, namelijk op 2, 9, 16, 23 en 30 mei om
14.30 uur bent u ook dit jaar weer van harte welkom voor het bidden van de
Rozenkrans in de Mariakapel.
Wij sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de
geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende
geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn
Moeder, onze Moeder.
U bent van harte welkom! Ook zonder eigen Rozenkrans bent u uitgenodigd om mee te bidden,
te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.
Stephanie Jägel
Kinderopvang tijdens de zondagviering
Op de zondagen dat het midden-, tiener- of kinderkoor zingt is er crèche voor de kinderen van
0-6 jaar in de sacristie. U kunt uw kind brengen vanaf 20 minuten voordat de viering begint.
Opgeven is niet nodig. Het is fijn als uw kind wat te drinken mee krijgt, wij zorgen voor een
biscuitje.
We hopen hiermee in een behoefte te voorzien en kinderen actief bij de kerk te betrekken.
Maar er zijn vanzelfsprekend voldoende vrijwilligers nodig. Ik wil dan ook bij
deze een oproep doen aan tieners die hieraan zouden willen meewerken.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen streven we ernaar dat iedereen één
keer per twee maanden aan de beurt is om te komen helpen.
Heb je belangstelling om je in te zetten voor de kinderen van onze parochie, of
heeft u vragen, stuur dan een mail naar stephaniejagel@hotmail.com.
Stephanie Jägel

Parochieberichten
Overleden:

Tootje Gründemann-Plouvier, overleden 21 maart 2018, 97 jaar oud
Bep van Rijn-Weerdenburg, overleden 26 maart 2018, 85 jaar oud
Annie van Tilburg-van Vonderen, overleden 29 maart 2019, 94 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 15 april

Woensdag 18 april
Zondag 22 april

Woensdag 25 april
Zondag 29 april
Woensdag 2 mei
Zondag 6 mei

Woensdag 9 mei
Donderdag 10 mei

Zondag 13 mei
Woensdag 16 mei
Zondag 20 mei

09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Dames- en Herenkoor
Kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Eerste heilige Communie
11:15 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan
Met Jongeren/middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Hemelvaartsdag
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames– en Herenkoor
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M.
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Pinksteren
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Broeders
Met Dames– en Herenkoor

een praatje

een praatje

een praatje

een praatje

een praatje

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 18 mei 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11 mei 2018.

