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MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie
Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt de
MIVA aandacht voor het project: “Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe”
In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt
voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team van 8
jonge zorgprofessionals spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de
juiste zorg. Ze zijn verantwoordelijk voor fysiotherapie, revalidatie en huisbezoeken. Vanuit 42
kleinere klinieken, die verspreid over het district liggen, worden patiënten vaak doorverwezen
naar Silobela. Onbereikbaar en onbetaalbaar voor veel Zimbabwanen.
Tawanda: “De bevolking hier heeft geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen”.
Uren en uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Daarom trekt
Tawanda de meest afgelegen dorpen in.
“Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn,
hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen
heeft recht op de juiste zorg. Vervoer is
echt ons grootste probleem. Luiers,
krukken of een rolstoel krijgen we zonder
vervoer niet op de juiste bestemming. We
lopen soms vijf uur om zorg te verlenen.
Met een auto kan ik 5 à 10 bezoeken per
dag afleggen. Zonder auto 1 of 2. Een auto
is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen
ondersteunen met een auto. Op dit
moment zijn nog twee auto’s nodig. MIVA
hoopt met de bijdrage van de collecte het
team van Tawanda van twee extra auto’s
te voorzien. En daarmee de bevolking in
de andere twee districten de zorg te
geven, die zo hard nodig is.
Medio augustus zullen wij u meer informatie geven via de folders en op zondag 26 augustus
zal de werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ met de mandjes bij de uitgang van de kerk
staan. We hopen, dat u de kinderen en jongeren met een beperking in Zimbabwe een goed
hart toedraagt.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Tienerkoor in de prijzen
Zondag 3 juni is het Tienerkoor van parochiekern De Goede Herder
vierde geworden op het Nationaal jongerenkorenfestival in
Rijsbergen. Bovendien hebben ze de Liturgieprijs gewonnen als koor
dat qua repertoire en uitstraling het meest dienstbaar en passend is
bij de liturgie. Emeritus-bisschop Ad van Luyn reikte de prijzen uit.
Proficiat, Tienerkoor!

Nieuw kazuifel voor ‘De Goede Herder’
Het kerkelijke jaar heeft zijn wekelijks ritme hernomen met de zogenaamde
‘zondagen door het jaar’. De liturgische kleuren paars (voor de vastentijd), wit
(voor de paastijd en hoogfeesten van de H. Drieëenheid en van het H.
Sacrament) en rood (voor Pinksteren) zijn ingeruild voor groen. Op zondag 17
juni – met bijbellezingen die zich richten op de groeikracht van de natuur en
van het Woord in ieder van ons – kreeg pastoor Walter Broeders een prachtig
groen kazuifel aangeboden. Dit kazuifel is een geschenk van enkele
parochianen, die bovendien Edelien Verhoosel bereid vonden om met borduuren applicatiewerk de symbolen van onze geloofsgemeenschap aan te brengen:
op de voorkant de Goede Herder, die zich ontfermt over een achtergebleven
schaap, op de achterkant de kudde. Op de bijpassende stola is met zilverdraad
ons kerkgebouw afgebeeld.
Vormselviering in de Petruskerk
Zaterdag 9 juni hebben 17 kinderen en
11 volwassenen uit onze parochie het
sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. In een goed gevulde
Petruskerk werd het een blijde viering,
waarin onze bisschop mgr. Van den
Hende voorging. In zijn preek hield hij
de aanwezigen het leven voor van de
twee apostelen aan wie onze parochie is
toegewijd: de H. Petrus en de H. Paulus.
De kinderen hebben een half jaar een
traject gevolgd met als hoogtepunt de
Are-You-Ready-dag in het voorjaar. We
hopen en bidden dat de kinderen en de
volwassenen de weg gaan vinden om
mee te helpen onze kerk op te bouwen.
Priesterwijding Daan Huntjens
Op zaterdag 2 juni wijdde bisschop Van den Hende Daan
Huntjens in de Rotterdamse kathedraal tot priester. Aan het
begin van de dienst werd hij voorgedragen door Walter Broeders,
rector van Vronesteijn, de instelling waar Daan Huntjens een deel
van zijn opleiding tot diaken en priester heeft gevolgd. De
priesterwijding vond plaats door handoplegging en gebed. Daan
Huntjens gaat werken als lid van het pastoraal team van de
parochiefederatie De Vlietstreek: Leidschendam, Voorburg en
Rijswijk.
Parochieberichten
Overleden:
Helga Versteegen, overleden 14 juni 2018, 59 jaar oud
Mevrouw Engelbertha Vorst-Visser, overleden 28 juni 2018, 88 jaar oud
Helga Versteegen is in Gerona, Spanje overleden als gevolg van een ongelukkige val. Helga
was lid van het jongeren/middenkoor. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 28 juni in ‘de
Goede Herder’

Vieringen in De Goede Herder
Zondag 8 juli

Woensdag 11 juli
Zondag 15 juli
Woensdag 18 juli
Zondag 22 juli
Woensdag 25 juli
Zondag 29 juli
Woensdag 1 augustus
Zondag 5 augustus
Woensdag 8 augustus
Zondag 12 augustus

Woensdag 15 augustus
Zondag 19 augustus
Woensdag 22 augustus
Zondag 26 augustus
Woensdag 29 augustus
Zondag 2 september
Woensdag 5 september
Zondag 9 september

Woensdag 12 september
Zondag 16 september

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
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 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-Zonneveld
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor J. Smith
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor B. Versteegen
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Eucharistieviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
Maria ten Hemel opneming
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Jongeren/middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Dames– en Herenkoor
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
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Jongeren/middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Dames– en Herenkoor
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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 14 september 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 september 2018.

