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Nieuwsbrief 11
Adventsactie 2018: ‘Helpen om te zorgen’
Dit jaar steunt Adventsactie voor de derde en laatste keer vier
projecten, die u wellicht nog kent van de voorgaande jaren. Zij
zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen: zij zijn
vol compassie voor moeders en kinderen.
De MOV-afdelingen binnen de Parochie HH. Petrus en Paulus
hebben indertijd gekozen voor een project van Fidesco. Die
instelling werkt nauw samen met CECYDAR, een centrum in Kigali, Rwanda, die straatkinderen
opneemt en zorgt, dat zij zo spoedig mogelijk weer terugkeren naar hun familie of een
pleeggezin. In de hoofdstad Kigali leven zo’n 3000 kinderen op straat. De meesten gebruiken
drugs, zijn ondervoed en lijden aan ziektes. Bij CECYDAR zijn zij veilig. In dit derde jaar wil
CECYDAR investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. Daarnaast wil het centrum een
zonnestroomsysteem aanleggen. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf terug
en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Dat geld kan dan besteed worden aan de
kwetsbare kinderen in Kigali.
De MOV van ‘De Goede Herder’ zal op haar eigen wijze gestalte geven aan de Adventsactie en
hoopt met de opbrengst van deze campagne de straatkinderen in Kigali een betere toekomst
te kunnen geven.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Oecumenische vespervieringen in de Adventstijd
Ook dit jaar vinden er in de Adventstijd weer oecumenische vespers plaats in samenwerking
met de Dorpskerk van Leiderdorp. De vespers zijn om 19.15 uur op de volgende
donderdagavonden:
29 November: Dorpskerk
6 december: De Goede Herder
13 december: De Goede Herder
20 december: Dorpskerk
Redactie
Werelddag van de Armen
Voor de 2e keer heeft Paus Franciscus deze Werelddag uitgeroepen en wereldwijd gevraagd
om op 18 november hieraan aandacht te besteden. Deze Werelddag van de Armen wil een
teken zijn van bereidheid om te delen met mensen in nood.
De bedoeling van deze dag is om onder de geloofsgemeenschap bewustwording op gang te
brengen, zodat men zich gaat verdiepen in de problematiek van de armoede en de gevolgen
daarvan. Als christenen moeten wij in verzet komen tegen wetten en regels, waardoor de
‘arme mens’ niet serieus wordt genomen, buitengesloten en gekleineerd wordt. Zo lazen wij in
het blad van ATD-De Vierde Wereld, dat soms vanwege de armoede kinderen
uit huis geplaatst worden, dus het recht op gezinsleven wordt hen ontzegd.
De DCM (Diaconale Commissie Medemens) van ‘de Goede Herder’ heeft aan
alle parochiekernen documentatiemateriaal gestuurd, zodat zij over
achtergrondinformatie beschikken om aan deze dag een zinvolle inhoud te
geven; om onze medeparochianen op het spoor te brengen van de meest
achtergestelden, op het spoor van Jezus, want Hij is één van hen.
DCM ‘De Goede Herder’

Arum Herdenkingsconcert 11 november 2018:
‘Herinneringen delen’
Op zondagmiddag 11 november vindt het zesde
herdenkingsconcert van Arum Uitvaartzorg plaats in de
Scheppingskerk in Leiderdorp. Nabestaanden delen er
herinneringen en geven troost aan elkaar. Mannenkoor Vox
Humana, sinds kort onder leiding van Jos Mans, en het dames
vocaal octet Mrs. Darcy brengen passende liederen ten gehore. De
organisatie verwacht weer een volle kerk.
Het herdenkingsconcert is een goede gelegenheid voor nabestaanden om elkaar te ontmoeten
en te ondersteunen bij het verwerken van verlies. Ondanks gevoelens van gemis houdt dit
concert herinneringen levend.
Het concert begint om 15.30 uur en vanaf 15.00 uur is de Scheppingskerk open.
Bezoekers worden ontvangen onder de klanken van harpmuziek. Vox Humana en Mrs. Darcy
openen het concert met een fraaie bewerking van ‘Ubi Caritas’. A capella zingen de acht dames
onder meer ‘Going Home’, ‘Lullaby’ en ‘Swing low’. Gevoelens van troost klinken uit de liederen
van het mannenkoor, waaronder ‘Lead me Lord’, ‘Be still my soul’ en het traditionele ‘Kum ba
yah’. Het combineren van de dames- en herenstemmen komt tot uiting in ‘Ave Verum Corpus’
en in ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen. Het programma wordt afgewisseld met enkele korte
persoonlijke woorden van Frank Sanders en Paul van Ewijk.
Wilt u het herdenkingsconcert bijwonen? Gratis kaarten zijn te reserveren bij
herdenkingsconcert@arumuitvaartzorg.nl. Een vrijwillige bijdrage komt ten goede aan Xenia,
het Hospice voor jongeren en jong volwassenen in Leiden.
Kees van Pernis
Uit de Beheercommissie
Ondanks het feit dat onze Goede Herderkerk nog geen twee jaar open
is en in principe nog “zo-goed-als-nieuw”, is er in het beheer van het
gebouw met alles eromheen nog steeds het nodige werk voor onze
Beheercommissie. Niet in de laatste plaats komt dat door de vele
activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Onze penningmeester
Freek Versteegen steekt veel tijd in alles wat komt kijken bij de
organisatie van bijvoorbeeld concerten of de verschillende
bijeenkomsten in het atrium. Maar ook het gebruik van de
familiekamer en de sacristie vragen van de BC en van onze trouwe vrijwilligers bijna dagelijks
de nodige inzet. En ons gerenoveerde kerkgebouw is nog niet “af”: de
restauratieschildersgroep is de afgelopen week weer enthousiast van start gegaan. Er is nog
veel werk voor hen te verrichten en dat doen zij gelukkig graag!
Door ervaring wijs geworden, zullen wij de komende weken nog enkele aanpassingen in en
rond het kerkgebouw aanbrengen. Zo zal de schuine opgang aan de zijde van de parkeerplaats
tot aan de ingang ruw gemaakt worden zodat er een veiliger entree mogelijk is. Ook worden er
nog enkele aanpassingen gedaan aan de geluidsinstallatie zodat de verstaanbaarheid beter en
vooral van constanter kwaliteit zal zijn. Daarnaast zal men bij de ramen hoog in de kerk en de
koepel aanpassingen maken zodat de klachten van tocht in het koude seizoen zullen
verminderen.
Ons jongste BC-lid Michel Coene heeft samen met René Souillé een prachtig BHV-plan
(Bedrijfshulpverlening) samengesteld conform de laatste eisen. Voor speciale gelegenheden,
zoals recent Allerzielen in ’t Licht, wordt een bijlage op het plan gemaakt en steeds met de
betrokken vrijwilligers besproken.
Inmiddels is ook een AED in de hal naast de keuken geplaatst. De AED (Automatische Externe
Defibrillator of hartstarter) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van
een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde
levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde
hartritme weer herstellen. Een aantal vrijwilligers wordt of is reeds opgeleid om de AED te
bedienen. Tijdens de parochiedag krijgt u een korte presentatie over zowel het BHV-plan als
over de AED.
Als Beheercommissie hebben we steeds intensiever contact met de collega’s in ZoeterwoudeDorp en Stompwijk op de beleidsterreinen communicatie, bouwzaken/gebouwenbeheer en
financiën. Waar mogelijk leren we van elkaar en ondersteunen we elkaar. Maar in financiële zin
moeten we ons als Parochiekern gewoon zelf kunnen bedruipen en dat vraagt, ondanks het feit
dat u steeds royaal bijdraagt in collecten en kerkbijdrage, om een nauwkeurig bewaken van de
grote uitgaven waar wij steeds weer voor staan.
Namens de Beheercommissie van Parochiekern De Goede Herder
Gerard van der Hulst

Parochiedag
Op zondag 18 november vindt onze jaarlijkse Parochiedag plaats.
Thema van deze dag is: Zalig zijn de armen.
Natuurlijk beginnen we de dag met een Eucharistieviering waarin pastoor Broeders
voorgaat en waarbij al onze koren een muzikale bijdrage leveren.
Na de viering is er koffie en thee, uiteraard met de traditionele baksels! Wij roepen
dan ook iedereen op om zo mogelijk aan de slag te gaan en voor iets lekkers te
zorgen. Liefst even melden bij Riet Heemskerk als u op 18 november voor een
baksel zorgt.
In het atrium vervolgen wij het programma dat tot 14.00 duurt.
Er zijn activiteiten voor kinderen, er zijn optredens van koren en een korte presentatie van de
Voedselbank over hun mooie werk. Ook wordt u kort geïnformeerd over het BHV-plan van de
kerk en over de AED die sinds kort in onze Goede Herderkerk aanwezig is.
Voor de inwendige mens wordt er natuurlijk ook goed gezorgd met een heerlijk hapje en een
drankje, u aangeboden door de Beheercommissie en Pastoraatgroep.
We sluiten af met een grote loterij waarvan de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank. Er
zijn veel mooie prijzen beschikbaar gesteld door ondernemers uit Zoeterwoude, Leiderdorp en
Leiden. Pastoor Broeders zal de trekking verrichten.
Beheercommissie en Pastoraatgroep van De Goede Herder
Willibrordzondag – zondag van de oecumene
Afgelopen zondag, 4 november vierde de Nederlandse Kerkprovincie Willibrordzondag. Zowel
de katholieke als de protestantse christenen erkennen, dat de H. Willibrord de bewoners van
de Lage Landen het christendom heeft gebracht. De Katholieke Vereniging voor Oecumene
‘Athanasius en Willibrord’ heeft voor haar poster het motto van de Wereldraad van Kerken
mogen gebruiken: Samen wandelen, bidden en werken.
Immers: oecumene is een pelgrimstocht. Christenen gaan samen op
weg en hopen en bidden, dat de wens van Christus ‘opdat zij allen één
zijn’ ooit bereikt wordt.
Daarom hebben wij een kerkdeurcollecte gehouden om de opdracht,
te werken aan de oecumene in onze Lage Landen, te kunnen
voortzetten. De opbrengst was €140,25. Onze dank aan alle gevers.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Inzameling levensmiddelen Voedselbank
In het kader van de ‘Werelddag van de Armen’ organiseert de MOV
van ‘De Goede Herder’ in overleg met de Voedselbank op zaterdag, 17
november een levensmiddeleninzameling bij supermarkt MCD aan de Nassaulaan in
Zoeterwoude-Rijndijk.
Bij de ingang van de MCD zal er aan de klanten van MCD een lijstje met de meest nodige
levensmiddelen worden overhandigd met het vriendelijke verzoek om één of meerdere
producten aan de voedselbank te schenken.
Bij deze doen wij ook een oproep aan onze medeparochianen. Wie van u is bereid om 1 of 2
uurtjes bij de supermarkt te gaan staan om de MOV-vrijwilligsters een pauze te gunnen.
Opgave bij Nettie Vroonhof (tel. 06 5233 1390) of het secretariaat. (Tel. 071 541 15 10)
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’
Ruiming enkele graven begraafplaats Hoge Rijndijk
Het bestuur van de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk te Zoeterwoude heeft het
voornemen om vanaf 3 januari 2019 een aantal Eigen Graven (vroeger Familiegraf
genoemd) te laten ruimen. Het recht van gebruik van deze graven is verlopen,
maar het is, onder voorwaarden, mogelijk de stoffelijke resten te laten
herbegraven in een Algemeen Graf voor een periode van 10 jaar, of om een
nieuwe periode van 20 jaar te kopen voor een verlenging van het gebruik van het
Eigen Graf.
Het gaat om de grafnummers: 031 032 035 093 095 098 099 132 133 139 en 140 (vroeger
K031 K032 K035 K095 K097 K100 K101 K134 K135 K141 en K142).
Alle bij het bestuur bekende belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd.
Bent u als rechthebbende niet geïnformeerd en wilt u de voorwaarden weten, dan kunt u tot 1
december 2018 uw adres doorgeven aan de heer W.G. Vingerhoed, Oxfordlaan 37, 2314 EB
Leiden, telefoon (071) 589 51 30, waarna u de betreffende informatie krijgt toegezonden. Zijn
e-mailadres is: wvingerhoed@msn.com.
Namens het bestuur van de Stichting: W.G. Vingerhoed, penningmeester

Vieringen De Goede Herder
Zondag 11 november

Woensdag 14 november
Zondag 18 november

Woensdag 21 november
Zondag 25 november

Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Zondag 2 december

Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Zondag 9 december

Woensdag 12 december
Donderdag 13 december
Zondag 16 december

09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastor R. Kurvers
Met Jongeren-Middenkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Parochiedag
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Feest voor alle koren
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Christus Koning
Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Epskamp
Met Kinderkoor en medewerking van de Rijntamboers
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Adventsvesper
Dorpskerk Leiderdorp
1e zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Dames- en Herenkoor
Met Kindernevendienst
10.00 uur Woord- en gebedsviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Adventsvesper
De Goede Herder
2e zondag van de Advent
09.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor W. Broeders
Met Tienerkoor
Kinderopvang aanwezig
10.00 uur Eucharistieviering
Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
19.15 uur Adventsvesper
De Goede Herder
3e zondag van de Advent
09.30 uur Woord- en gebedsviering
Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld
Met Dames- en herenkoor
Met Kindernevendienst

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 december 2018.
Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 7 december 2018.

