
	

de goede herder 

van boshuizenstraat 420   telefoon 6420843 
1082 ba Amsterdam  banknr: NL57ABNA0549320040 

email    secretariaat@goedeherderamsterdam.nl 
website  www.goedeherderamsterdam.nl 

 
“Ik heb u iets te zeggen” Lucas VII, 40 

Bijzonder Bulletin mei 2020  Het is stil, is het zo stil?   

‘We willen elkaar weer zien, we willen elkaar weer ontmoeten’, zo viel op 
te tekenen uit de mond van de pastor  in de TV-viering uit Waubach. 
‘Kinderen, we missen jullie’,konden we lezen op grote vellen achter de 
ramen van scholen. We horen niets van de kerk, het is zo stil, wordt in 
gesprekken opgevangen. Het is al de achtste week, dat het coronavirus 
onze samenleving bijna tot stilstand brengt. Communicatie over hoe en 
wat en wat wel en niet kan, er wordt te makkelijk gedacht, dat ieder de 
weg weet in websites, links, en social media. Bij de ingang van de kerk 
hangen mededelingen over de bisschoppelijke lockdown besluiten, oudere 
parochianen hebben wel contact met de bezoekgroep. Maar iedereen 
vanuit de kerk bereiken, dat is een schier ondoenlijke klus. Dan zal een 
telefoontje naar een kennis uitkomst bieden, en dan is er altijd de 
mogelijkheid op het DGH-nummer een bericht of vraag achter te laten.  
Eucharistievieringen zijn te volgen via de TV. Uit onze parochie dankzij 
de medewerking van TV Amstelveen komt iedere week een viering uit 
een van de locaties. Na Palmzondag was op 10 mei weer de uitzending uit 
de Goede Herder, te volgen via tv Amstelveen of  via internet: 
rtva.nl/kerkdiensten. Misintenties kunnen opgegeven worden op de 
gebruikelijke wijze. De kerk is door de week zoals gebruikelijk open voor 
een stil gebed en om een kaarsje op te steken; ook op zondag is dat, tot 
13.00, mogelijk en er wordt gebruik van gemaakt. 



	 	

Op 10 mei was het thema van de viering: ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’, 
geënt op het evangelie. Zien leidt tot inzien; zien is ook: iemand zien staan. 
Volgende week zondag zal Ambro Bakker weer voorgaan, dan vanuit de 
Augustinuskerk, thema: ‘ Met de H. Geest in de bijstand’.  
 
Ter voorbereiding de lezingen: 
Zondag 17 mei, 6e zondag van Pasen: 
Hand. 8, 5-8 en 14-17; 1 Petrus 3, 15-18; Joh. 15, 12-17 
Donderdag  21 mei: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer: 
Hand. 1, 1-11; Ef. 1, 17-23; Matt. 28, 16-28 
Zondag 24 mei, 7e zondag van Pasen: 
Hand. 1, 12-14; 1 Petrus  4, 13-16; Joh. 17, 1-11a 
Geen Pinksternovene i.v.m. coronavirus. 
Zondag 31 mei, Hoogfeest van Pinksteren: 
Hand. 2, 1-11; 1 Kor. 12, 3b-7 en 12-13; Joh. 20, 19-23 
Zondag 7 juni: Hoogfeest van de H. Drie-eenheid: 
Ex. 34, 4b-6 en 8-9; 2 Kor.13, 11-13; Joh. 3, 16-18 
In de laatste week van mei zal een definitief besluit van de regering te 
verwachten zijn over de versoepeling van de coronamaatregelen. Naar 
aanleiding  zullen de bisschoppen besluiten over de toegankelijkheid van 
kerkdiensten. Ger Bolink heeft met onderlinge afstand van 1,50 m. een 
zitplaatsen plan opgesteld voor 95 parochianen incl. ons koor. 
 
Overleden: 
In de periode na 15 maart zijn na Maria Teresia Rogmans en Henk  
Verschuur aan onze gemeenschap ontvallen: 
Annelise Bening-Cöppicus, 99 jaar; zij had zich zo verheugd in juni haar 
100e verjaardag te vieren, zij was een trouwe bezoekster van onze vieringen 
op haar vaste plekje links op de hoek van de vierde rij. 
Adriana Morssink – Kerstens, 87 jaar 
Dirk Jan Gerritsen, 87 jaar lid van Parochieraad en Parochiebestuur in de 
eerste jaren van De Goede Herder, technisch adviseur en medewerker, m.n. 
bij de renovatie in 2005, jarenlang linksachter van het koor en 
autotechnieker speciaal Volvo. 
Door de Coronamaatregelen waren de Uitvaarten in kleine kring en vaak 
sober.  
Ons koor nam van Dirk Jan waardig afscheid en zong de psalm van De 
Goede Herder, op gepaste afstand op rij voor de entree van onze kerk. 
 
Memorabel: 
Pater Hoogervorst heeft 31 maart in Gennep zijn 90e verjaardag gevierd. 
Onze voorganger Martin Schneeberger blijft op Lesbos assisteren.	



	

 
Verdrietig dat hij er niet meer is. 
  
Bovenaan de rouwkaart stond: 
Trots, sterk altijd onderweg….. nu thuis bij mam 
  

DIRK JAN GERRITSEN 
  
VANAF EIND JAREN VIJFTIG VAN DE VORIGE EEUW 
WAS DIRK JAN AL ACTIEF ALS KOORLID IN DE NOODKERK 
VAN DE GOEDE HERDER.  
  
Hij was een markant persoon met een groot hart, stond altijd voor 
iedereen klaar 
met een tomeloze energie. 
Hij was een aantal jaren lid van het parochiebestuur,  
Hij had destijds ook de bezielende leiding  
en supervisie  voor het onderhoud van het gebouw. 
Wanneer dat nodig was verzorgde hij het transport voor de 
parochianen, die niet meer zelfstandig naar de kerk konden komen. 
Het koffiedrinken na de viering was voor hem heel belangrijk. 
  
Wij hebben dus node van hem moeten afscheid nemen en beperkt door 
het Coronavirus  
heeft het koor buiten de kerk  de psalm van de Goede Herder als 
uitgeleide voor hem gezongen 
rondom zijn geliefde old-timer Amazon, waarin hij lag, voorafgaand 
aan de rit naar 
Uitvaartcentrum Zorgvlied. 
Daarna hebben wij via livestream de dankviering voor zijn leven,  
begeleid door Pastoor Lex Koot kunnen volgen. 
  
Persoonlijk na zo”n 30 jaar samen naast elkaar als bassen ontspannen 
in het koor, 
zal ik hem zeker erg missen . 
  
Piet van Gils 
 
 



	

Beste Parochianen,  
‘Digitale collecte’ 
Nu de gewone zondagse vieringen niet doorgaan, gaan helaas de vaste 
lasten van de locatie wel gewoon door en er is geschilderd!. Daarom 
vragen we jullie om jullie bijdrage voor de collecte via de bank over te 
maken naar uw vertrouwde rekeningen van de Goede Herder, of onze 
vaste betaal rekening NL57 ABNA 0549 3200 40 t.n.v. parochie 
Amstelland o.v.v. collecte de Goede Herder. 

 
 
Collectes februari-maart 2020 (vóór  Corona) 
16  febr     € 256;05 Code oranje 
23 febr,     €  307,15 
26  febr.    €   91,95 Aswoensdag  Vastenactie Hayat 
  1 maart.  € 210,85 
  8  maart  €  219,55 
15 maart  lockdown               - - -,- - Vastenactie Hayat 
 Kaarsen.  t/m 7 mei    €  367,60 
                                        	

Als u nog extra wilt bijdragen 
voor Hayat e Nau, dat de arme 
gezinnen met gehandicapte 
kinderen of andere familieleden 
met voedselpakketten en 
medische producten deze 
coronacrisis probeert door te 
laten komen, vermeldt dan 
HAYAT bij uw betaling. Wij 
zorgen dat het daar goed terecht 
komt. Elders in dit bulletin staan 
foto’s van de beheerder van 
Hayat.  
 
Groetjes Uw Penningmeester.		
	


