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Nieuwsbrief 6
Fiets de zomer in met groenekerkenactie!
Met de start van de zomer openen de Groene Kerken 1 dag hun deuren om u
kennis te laten maken met een duurzame activiteit. Naast het plezier van
fietsen met elkaar, is het enorm inspirerend om te zien wat kerken doen om
de omgeving te verduurzamen. De ene kerk laat de zonnepanelen op het dak
zien, de andere kerk deelt groente en fruit uit eigen tuin uit.
GroeneKerkenroute vindt plaats op zaterdag 23 juni. Fietst u mee?
In totaal zijn er 5 fietsroutes uitgezet in alle hoeken van het land. Alle routes beginnen om
10.00 uur vanaf de diverse stations. Met de fiets (in de trein) kunt u afreizen naar plaats van
bestemming of u kunt meedoen met de OV-fiets. Fietsen op eigen gelegenheid kan tussen
10.00 en 14.00 uur.
Op elke route liggen ca. 4 groene kerken waar je als fietser een korte pitstop maakt. Bij elke
kerk word je hartelijk ontvangen door een gastheer of gastvrouw met een heerlijke biologische
versnapering. Bekijk de routes en meld u aan via www.groenekerken.nl/groenekerkenroute.
Groenekerkenactie
Oecumenische buitenviering op Swetterhage
Op zondag 1 juli is weer de jaarlijkse “oecumenische buitenviering” op Swetterhage. De viering
is, bij “geen regen”, in de openlucht en begint om 10.30 uur. We vieren dit jaar niet op
het centrale plein van Swetterhage maar linksachter/naast het nieuwe hoofdgebouw
(waar met grote letters “Swetterhage” op staat). De viering/kerkdienst is mede
voorbereid met de Raad van Kerken Zoeterwoude . Medewerking verlenen Suetana
Musica, The Living Lord Singers en de Swetdancers.Voorgangers zijn: dominee Gea Smit,
pastor Margreet Onderwater en pastor Roelof van Dijk. Wees welkom en vier die zondag
met ons mee!
Pastor Roelof van Dijk
De Dag van de Vluchteling
In de ‘Missionaire Agenda’, het werkschrift voor Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk, is een
artikel gewijd aan ‘De dag van de Vluchteling’ die jaarlijks op 20 juni wordt gehouden.
Citaat: “Als het water en het weer wat warmer worden dan horen we meer en meer in het
nieuws: bootvluchtelingen die gered of omgekomen zijn bij een poging te ontkomen aan
geweld. Je slaat de krant open of opent het digitale nieuws op de smartphone en daar lees je
grote en kleine verhalen van mensen die weg zijn gegaan van hun vertrouwde plek op zoek
naar veiligheid voor hun geliefden en voor zichzelf.
Met liturgische suggesties wil de Missionaire Agenda aansluiten bij de Dag van de Vluchteling.
Want die mensen, die gevlucht zijn, kunnen we iedere dag tegen komen in onze eigen straat of
buurt. Nederland is een veilige plek waar vluchtelingen op adem kunnen komen en, met onze
steun, ook in gebed, een tijdelijk of vast bestaan mogen opbouwen. Het is waardevol om voor
mensen die op de vlucht zijn te bidden. Vanuit ons bidden is het net zo waardevol om ons voor
de vluchtelingen met daden in te zetten. En het is verbindend om sámen met vluchtelingen
hier in Nederland te bidden voor een veilige en vredevolle toekomst voor allemaal” Einde
citaat.
Dit is ook een oproep aan ons om -zeker rond de 20ste juni- te bidden voor de
vluchtelingen om Gods nabijheid.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Uitnodiging respijtmarkt
Graag willen we u de kans geven kennis te maken met de mogelijkheden
van respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de
zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.
Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit
handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. In het
najaar van 2016 is door Eva de Respijtwijzer gelanceerd op
www.respijtwijzerleidseregio.nl. Dit is een digitale plek waar de
mantelzorger en beroepskracht alle (lokale) aanbieders van respijtzorg
kunnen vinden.
Van 25 tot en met 29 juni organiseert Eva in samenwerking met Radius de week van de
respijtzorg. De hele week zal er een reizende respijtmarkt zijn. We hebben aanbieders die op
de Respijtwijzer staan uitgenodigd om hun informatiemateriaal tentoon te stellen op deze
respijtmarkt. Een week lang reist deze markt verschillende locaties af. U kunt hier persoonlijk
komen kennismaken met de mogelijkheden van respijtzorg. Op sommige locaties en
tijdstippen worden extra activiteiten georganiseerd.
Programma
Maandag 25 juni
10.00-15.00 ActiVite, Simon Smitweg 8, Leiderdorp
Dinsdag 26 juni
10.00–15.00 Odensehuis, Rosmolen 28, Leiden (Merenwijk)
14.00–15.00 Presentatie over respijtzorg en de respijtwijzer
Woensdag 27 juni
10.00-12.00 Bibilotheek, Nieuwstraat 4, Leiden (Centrum)
14.00-16.00 Radius, Professorenpad 1, Leiden (Professorenwijk)
Donderdag 28 juni 13.30-16.00 Radius Haeswijk, Pres. Kennedylaan 141, (Oegstgeest)
Vrijdag 29 juni
10.00-15.00 Radius, Opaalstraat 1, 2332TA, Leiden (Mors)
Op deze locaties zullen ook van tijd tot tijd speciale gasten aanwezig zijn, zoals een WMOconsulent, de zorgverzekeraar en leden van het Sociale Wijkteam. De precieze tijden van hun
aanwezigheid zullen via onze website en facebookpagina bekend worden gemaakt.
U hoeft zich voor het bezoeken van de respijtmarkt niet aan te melden, u kunt gewoon
binnenlopen tijdens de openingstijden.
Voor de presentatie op dinsdag 26 juni is het wel gewenst dat u zich aanmeldt via
https://wijzijneva.nl/agenda/van-1400-uur-tot-1500-uur of telefonisch via 071 – 516 14 45.
Samantha van der Werf-Chaudron, Mantelzorgadviseur bij Eva
Vredeswake 2018
Ook dit jaar nemen de werkgroepen MOV (missie, ontwikkeling en vrede) en ZWO (zending,
werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) vanuit Diaconaal Centrum
De Bakkerij in Leiden het initiatief voor de Vredeswake in het kader van de
Vredesweek. Landelijk is PAX (Pax for Peace) de initiatiefnemer met als
motto: GENERATIES VOOR VREDE! “In de Vredesweek zoeken we naar
verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties. om van elkaar
te leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de weg van
Vrede.”
De MOV/Diaconie HH. Petrus en Paulus heeft veel partners bij de voorbereiding van deze
wake. We noemen de Gemeente Leiden, Charter for Compassion, Levensbeschouwelijk
Platform Leiden, Raad van Kerken, Amnesty International, Islamitische Stichting Nederland,
Vluchtelingenwerk Zuid Holland Noord en Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.. Op 14 juni
komen vertegenwoordigers van deze instellingen op De Bakkerij bij elkaar om plannen uit te
werken rond het vast terugkerend patroon met sprekers, muziek en stilte. Op zaterdag, 21
september, de internationale dag van de Vrede, zal de wake gehouden worden. Zet deze
datum alvast in uw agenda. Nadere informatie over plaats en tijd zullen we u in Nieuwsbrief 9,
die op 14 september verschijnt, verstrekken.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Colbertje zoek
Wie heeft per ongeluk op zondag 3 juni j.l. in de Goede Herderkerk mijn
donkerblauwe colbert meegenomen? Er hangt nog een ander jasje dat mogelijk is
verwisselt. Mocht u het colbertje in bezit hebben, wilt u dan zo vriendelijk zijn
deze af te geven op het secretariaat?
Alvast hartelijk dankt!
Hans Boers

Tienerkoor in de prijzen!
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni vond in de St. Bavokerk te
Rijsbergen het nationaal kampioenschap voor jongerenkoren
plaats. Ons nieuwe Tienerkoor was een van de deelnemende
koren. Ieder koor zong een zgn. Inzinglied en 3 liederen voor
de competitie. Thema van het wedstrijdweekend was "Respect
voor elkaar".
In de afsluitende Eucharistieviering met alle deelnemende
koren bleek dat ons net opgerichte Tienerkoor niet alleen 4e
was geworden, maar ook de Liturgieprijs had gewonnen als
koor dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en
passend is bij de liturgie! Celebrant emeritus bisschop Ad van
Luyn reikte de prijzen uit.
Gefeliciteerd!
Parochieberichten
Overleden:
Antonius Ammerlaan, overleden 15 mei 2018, 84 jaar oud
Ank Overdijk-Snoek, overleden 25 mei 2018, 70 jaar oud
Jan van Heek, overleden 27 mei 2018, 79 jaar oud
Wim Pieterse, overleden 29 mei 2018, 84 jaar oud

Vieringen De Goede Herder
Zondag 10 juni

Woensdag 13 juni
Zondag 17 juni

Woensdag 20 juni
Zondag 24 juni

Woensdag 27 juni
Zondag 1 juli

Woensdag 4 juli
Zondag 8 juli

09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Jongeren/middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Jongeren-Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M.
Met Dames– en Herenkoor
Met kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pater L. van Ulden O.F.M.
Met Kinderkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Jongeren-Middenkoor

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 6 juli 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 29 juni 2018.

