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Nieuwsbrief 10
PAX
De Vredesweek werd gehouden van 15 t/m 23 september jongstleden. Op
21 september, de Internationale Dag van de Vrede, stonden vele mensen
op het Stadhuisplein in Leiden om stil te staan bij Vrede, om te bidden om
respect en begrip, om op te staan voor de zwakkeren, om een teken van
verzoening te zijn, om samen voor de ander te staan. Deze Vredeswake
was indertijd een initiatief van MOV-werkgroepen in Leiden en spoedig
daarna hebben de Protestantse Diaconie en ZWO en andere betrokken
groeperingen zich hierbij aangesloten. Wij hopen, dat er volgend jaar meer
parochianen van ‘De Goede Herder’ zich hierbij willen aansluiten. Op 23
september heeft Pastoor R. Kurvers in de Eucharistieviering veel aandacht
aan de Vredesgedachte besteed. Wellicht is dat de oorzaak, dat de kerkdeurcollecte voor de
Vredesbeweging Pax € 240,10 heeft opgebracht. Een mooi resultaat, waarmee het werk voor
de Vrede in de wereld doorgang kan vinden.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIE
‘God is ons een toevlucht en een sterkte’
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand.
Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij
ons in Nederland.
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het
is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is ondanks haar kleine
omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor
de armen en hulp aan vluchtelingen.
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk
van koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit
hun gemeenschap in Wush Wush hebben de ‘Kleine Zusters van Jezus’ zich het lot van de
Menjas aangetrokken en proberen zij hun situatie te verbeteren.
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen.
In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters,
zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de
vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en
bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Ook wij,
christenen uit Leiderdorp en Zoeterwoude, vieren dat wij deel
zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die
verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Daarom vragen wij,
als MOV/Diaconie van ‘De Goede Herder’ of u uw steentje wilt
bijdragen aan de pastorale zorg, die ten goede komt aan de
koffieboeren en de vluchtelingen in Ethiopië. Geef aan Missio
Pauselijke Missiewerken in de collecte of stort uw bijdrage op
NL65 INGB0000 001566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te
Den Haag. Bij voorbaat dank.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Diaconaal Weekend 2018
Sinds de benoeming van de heer Ton Snepvangers als R.K. Diaconaal
Werker in 2007 vindt er jaarlijks in Leiden en de Ommelanden een
Diaconaal Weekend plaats. Elk jaar wordt onze aandacht gevraagd voor
een ander facet van de Diaconie. Dit jaar zal het motto luiden: Voor wie zal
ik er vandaag eens zijn? Iedereen kan dagelijks in zijn eigen omgeving een
daad van diaconaal handelen stellen. Om u op ideeën te brengen, geven de
gezamenlijke diaconieën ter gelegenheid van het Diaconale Weekend, dat
dit jaar op 10/11 november valt, een kalender uit met op elke dag een
voorbeeld van een diaconale daad. Deze kalender wordt u op 11 november
aangereikt. En mocht u die zondag niet in de kerk zijn, dan liggen er nog
voldoende exemplaren op de leestafel in de hal. Neem er gerust een mee.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede
Op de Diaconale kalender staat: ‘17 oktober-internationale dag voor de
uitroeiing van armoede’. Père Joseph Wresinski is de oprichter van ATD-de
Vierde Wereld, een interconfessionele solidariteitsbeweging gebaseerd op de
Rechten van de Mens. ATD staat voor ‘All Together in Dignity’ (Allen samen
voor waardigheid). De Vierde Wereld zijn de achtergestelden, die in extreme
armoede leven. Wij herkennen hen niet, toch leven zij midden onder ons.
Père Joseph nam op 17 oktober 1987 het initiatief voor een ‘werelddag van verzet tegen
extreme armoede’, waarop jaarlijks overal ter wereld herdenkingen plaatsvinden van de
slachtoffers van armoede, geweld en onwetendheid. Sinds 1992 hebben de Verenigde Naties
deze dag officieel erkend.
Diaconale Commissie Medemens ‘De Goede Herder’
RKJ Tienergroep
De tienergroep is een maandelijks bij elkaar komende katholieke club tieners uit heel Leiden
en ommelanden. Naast samen eten en plezier met elkaar maken, verdiepen wij ons in hoe wij
Christus beter kunnen leren kennen en zetten we ons in voor onze naasten. Op 7 september
zijn wij weer begonnen. Afgelopen zondag 7 oktober deden we mee met het RKJ
zaalvoetbaltoernooi.
Er zijn ook tieners van de Goede Herderkerk
die aan de tienergroep meedoen. Heb jij al het
Vormsel ontvangen of zit je op de middelbare
school? Wees dan van harte welkom om een
keer bij ons te komen kijken.
Flyers liggen in de kerk. Kijk ook eens op onze
website, waar je je ook voor de mailinglijst
kunt opgeven:www.rkjleiden.nl/tienergroep
En vergeet ons niet te volgen op Facebook of
Instagram:
www.fb.me/RKTienersLeiden
www.instagram.com/rktienergroep
Paul van der Lee, Tienergroep Leiden
Oktober rozenkransmaand
Oktober is van oudsher in de katholieke kerk de
‘rozenkransmaand’. Dit houdt verband met het feest van
Onze-Lieve-Vrouw van de rozenkrans, dat in oktober
wordt gevierd. Paus Franciscus heeft die gelegenheid
aangegrepen om alle gelovigen te vragen om te bidden
voor de bescherming van de Kerk, die zich volgens hem
in ‘geestelijke turbulentie’ bevindt. De paus heeft daarbij
gevraagd om heel speciaal de voorspraak van Maria en
de aartsengel Michaël in te roepen. De rozenkrans is een heel oud gebed waarbij 150 keer het
Weesgegroet (het bekendste gebed tot Maria) wordt opgezegd. In zijn oproep vraagt de paus
om in deze oktobermaand het rozenkransgebed af te sluiten met een gebed tot de aartsengel
Michaël en een oud gebed tot Maria, het zogeheten Sub Tuum Praesidium.

Parochieberichten
Gedoopt:
Sam Demian, gedoopt 7 oktober 2018, zoon van Chanel Delmeer en Wessam Demian.

Vieringen De Goede Herder
Zondag 14 oktober
Woensdag 17 oktober
Zondag 21 oktober

Woensdag 24 oktober
Zondag 28 oktober

Woensdag 31 oktober
Zondag 4 november
Woensdag 7 november
Zondag 11 november

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Dames– en Herenkoor
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Dames– en Herenkoor
Kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Kinderkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee
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
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. Kurvers
Met Jongeren-Middenkoor
Kinderopvang aanwezig

met een praatje

met een praatje

met een praatje

met 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 9 november 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 2 november 2018.

