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Na vijf eeuwen dienstbaarheid

Franciscanen vertrekken uit Leiden
In de herfst van dit jaar gaan de franciscanen Leiden
verlaten. Hiermee komt een einde aan vijfhonderd jaar
franciscaanse aanwezigheid in de Sleutelstad. De franciscanen gaan weg uit de plaats waar zij het langst wonen:
sinds 1445, met een onderbreking van 1572 tot 1630.

Anderen gaan bestaande communiteiten en projecten versterken: Marcel
Taverne gaat naar de communiteit aan
de Derkinderenstraat in Amsterdam,
waar genoemd Centrum ‘La Verna’
gevestigd is. Piet Lemmers en Ton
Peters vertrekken naar het Provincialaat in Utrecht. Desgevraagd antwoordt
pater Ton Peters ofm. dat dit vertrek
van de franciscanen uit Leiden hem
pijn doet. Hij betreurt het dat franciscaans ordesleven tegenwoordig niet
meer in trek is in Nederland: “Ik ervaar
het als een bijzonder zinvol leven, als
broederschap leven en werken in de
voetsporen van Franciscus.”

Provinciaal Van den
Eijnden ofm. schrijft
in zijn bericht dat
het kapittel dit
besluit met pijn in
het hart heeft genomen. Maar omdat
het aantal franciscanen in Nederland
afneemt, is het
Afscheidssymposium
nodig het aantal
Het plan is om op 7 november het
huizen te beperken.
afscheid van de franciscanen uit LeiTe weinig broeders
den officieel te markeren met een
in teveel huizen is
De franciscanen aan de koffie in hun huis aan de Haagweg vorig
symposium. Gedacht wordt aan een
niet goed voor het
jaar. De verjaardag van de huishoudster wordt gevierd.
bijeenkomst in het Bonaventuracolbroederlijk samenlelege in de Mariënpoelstraat, dat desven. “Daarom gaan
in zijn bericht: “De franciscanen
tijds door de franciscanen in Leiden is
wij onze jongere broeders concenzijn dankbaar voor alles wat zij in
gesticht. Nadere bijzonderheden voltreren in Megen (Noord-Brabant)
Leiden hebben mogen doen, voor
gen nog.
en in Amsterdam, aansluitend bij
de gastvrijheid die zij er hebben
twee belangrijke werkprojecten:
genoten en de vriendschap die hun
het Franciscaans Jongerenwerk in
Pastoor Van der Bie administrator
betoond is. Wij hebben veel om
Megen en het Franciscaans CenPer 29 oktober wordt pastoor Van der Bie voor
trum voor Spirituele Ontwikkeling dankbaar voor te zijn.”
de komende tijd administrator – waarnemend
La Verna in Amsterdam,” aldus Van
Vertrek minderbroeders
pastoor – van de Hartebrugparochie en van de
den Eijnden.
In de loop van de komende maanden
parochie Lam Gods in Leiden. Deze benoeming
Historisch besluit
gaan de laatste minderbroeders, die
is nodig vanwege het afscheid van pater Peters
nu nog wonen in de communiteit
ofm. van deze parochies. Pastoor Van der Bie
Van den Eijnden is zich er terdege
aan de Haagweg, vertrekken. Jan
is pastoor van de parochies De Goede Herder
van bewust dat er een historisch
Koot gaat naar Warmond, Jos Kolkin Leiderdorp/Zoeterwoude Rijndijk, Sint Jan’s
besluit is genomen. Hij hoopt
Onthoofding in Zoeterwoude-Dorp en de
dat er op den duur begrip is van
man naar Valkenburg (Limburg) en
H. Laurentius in Stompwijk. Zie ook pagina 2.
de Leidenaren. Van den Eijnden
Jan van Duijnhoven naar Voorhout.

Clustering parochies wordt serieus
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Wijnproeverij in Kathedraal
Column Dode boom

In de periode tot september 2011 wordt
verder gewerkt aan de samenwerking
van de negen parochies die aan dit blad
meedoen. Dit gebeurt onder leiding van
Bernadet Albers, projectleider vanuit
het bisdom Rotterdam.
Alle parochianen worden uitgenodigd voor een informatieavond in
het najaar, waarin wordt verteld
wat er staat te gebeuren. Er is ruim
gelegenheid tot het stellen van vragen. Op parochiepagina’s staan al
enkele data waarop bijeenkomsten
zijn. Intussen gaan de parochiebesturen een samenwerkingsovereenkomst tekenen, om daarna met
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parochies zijn er ook goed opgeleide gebedsleiders, die Woord- en
Gebedsvieringen kunnen verzorgen!

Vieringenrooster

Veelkleurigheid behouden

Hoog op de lijst staat het vieringenrooster. Vanwege het afscheid
van pater Peters ofm. neemt pastoor
Van der Bie voorlopig enkele taken
waar. Mevrouw Elling blijft als pastoraal werkster eerst aanspreekbaar
voor de Lam Godsparochie. Eind dit
jaar zijn er dus nog drie priesters
voor twaalf kerkgebouwen. Het aantal Eucharistievieringen wordt minder, maar gelukkig zijn er nog twee
pastoraal werkers in onze cluster
die ook voorgaan. In verschillende

Vanuit elke parochie zitten mensen in de Taakgroepen om te zorgen dat we behouden wat heilig,
waardevol en dierbaar is, zonder
dat zoiets betekent dat alles bij het
oude blijft. Dat gaat gewoonweg
niet meer. We willen rooms-katholiek Leiden en omgeving veelkleurig laten blijven, maar hier en daar
moeten we naar elkaar toe groeien.
Wordt vervolgd!
Wilbert van Erp,
secretaris clusteroverleg

Franciscaans Jongerentreffen

Colofon

Fotografie: Jos Versteegen en
Ton van Schie.

‘Taakgroepen’ invulling te geven
aan de samenwerking. Anders blijft
het bij mooie woorden!

Rondom de Kerk wordt kosteloos
verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en
andere distributiepunten.
Postabonnementen: € 15,- per
jaargang. Bel of mail naar de
Hartebrugparochie, 071 5120401,
hartebrugparochie@hetnet.nl.

Inleverdatum kopij nummer 2, bij voorkeur via
e-mail in worddocumenten: uiterlijk 22 septem
ber 2010. Verschijningsdatum: 21 oktober 2010.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 3 komt 9 december 2010 uit.

www.rondomdekerk.nu

In Megen is elk jaar een groots
opgezette ontmoeting voor jongeren tot 30 jaar. Dit geloofsfeest,
met een programma met bezinning
en ontmoeting, creativiteit en uitwisseling, vindt dit jaar al voor de
elfde keer plaats. De ontmoeting
wordt mede door jongeren zelf voor-

bereid, vormgegeven en gedragen.
Locatie Minderbroedersklooster,
Megen.
Data vrijdag 8 oktober 19.30 uur tot
zondag 10 oktober 15.00 uur.
Prijs e 50,-, bij opgave vóór 10 september: e 40,-.
Info en opgave www.fjt.info.

Musical ‘De Barmhartige Vader’
Op vrijdag 29 oktober om
13.00 én om 19.00 uur voert
de Nederlandse Kisi-groep
de musical ‘De Barmhartige
Vader’ op in de Sint-Petruskerk aan de Lammenschansweg in Leiden.
Kisi-kids (God’s singing
Kids) zijn Nederlandse kinderen die met een aanstekelijk enthousiasme zingen,
dansen en spelen. Dit doen
zij sinds twee jaar naar Oostenrijks
voorbeeld, waar Kisi-groepen al
vijftien jaar bestaan en met veel
verschillende musicals tournees
maken. De musical ‘De Barmhartige Vader’ is een vrolijk en kleurrijk geheel, waarin het verhaal van
de verloren zoon wordt ingebed in
een eigentijds verhaal: de scènes
switchen heen en weer tussen het
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bijbelverhaal en de tegenwoordige
tijd.
Meer info www.kisi.nl en Mariëlle
de Vries 5896981 of vriescoppes@
wish.net.
Heb je zin om mee te helpen bij de
organisatie rond de musical, zoals
catering, opbouw en publiciteit,
neem dan contact op met Mariëlle
de Vries.

“Gaat uit
over de hele
wereld en
verkondigt
het Evangelie aan heel
de schepping.”
Woorden van Jezus
Christus vlak voordat Hij ten
hemel wordt opgenomen, zoals
opgetekend door Marcus, in
het afsluitende hoofdstuk van
zijn Evangelie (Mar. 16,15).
En even verder: “Maar zij trokken uit om overal te prediken
en de Heer werkte met hen
mee en schonk kracht aan hun
woord door de tekenen die het
vergezelden” (Mar. 16,20).
Met die opdracht en die bemoedigende woorden van Jezus, en
in vuur en vlam gezet door het
Pinkstervuur, gaan de apostelen
op pad om wereldwijd het Evangelie te verkondigen in woord en
daad. Met woorden en in vormen
die aansloten bij de eigen cultuur, ook in religieus opzicht. En
zo is het eigenlijk altijd gebleven. Ook in onze tijd vraagt de
verkondiging van het Evangelie
om een eigentijdse invulling,
wereldwijd. In de ‘Pastorale Con
stitutie over de Kerk in de wereld
van deze tijd’ van het Tweede
Vaticaans Oecumenisch Concilie lezen we daarover: “Vanaf
het begin van haar geschiedenis
heeft zij immers geleerd de boodschap van Christus tot uitdrukking te brengen met behulp van
begrippen en talen van verschillende volkeren. Dit deed zij met
het doel om het evangelie, zover
dat toelaatbaar was, aan te passen. En deze aangepaste verkondiging van het geopenbaarde
woord moet de wet van elke
evangelisatie blijven” (nr. 44).

Missie in eigen land
We worden ons er steeds meer
van bewust dat wij allen geroe-

pen zijn om
het Evangelie te verkondigen.
Wij allen hebben de opdracht
tot evangelisatie,
tot missionering. In het
recente verleden waren het vooral de missionarissen die onder
‘vreemde volken’ getuigenis
aflegden van de Blijde Boodschap
en daarmee ‘geloven wereldwijd’
inhoud en vorm gaven. Vandaag
de dag gaat het misschien eerder om missionering in eigen
land; en daar bedoelen we mee
dat het nodig is om ons geloof
te verdiepen en te versterken,
juist in een wereld die daaraan
geen boodschap lijkt te hebben.
Van de getuigenissen en ervaringen elders kunnen we dan op dit
punt veel leren.
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opening van het jaar

Kinder Hoek

Het zijn vooral de ‘nieuwe bewegingen’ die ons laten zien en ook
voorleven hoe we met een nieuw
elan kunnen getuigen van het
Evangelie. Overal ter wereld zijn
het deze bewegingen die – vaak
verspreid wonend in leefgroepen – uitdragen hoe zij leven
vanuit een verbondenheid met
Jezus Christus en hoe zij daarin
kracht vinden om in woord en
daad getuigenis af te leggen van
“de hoop die in hen leeft” (vgl. 1
Petr. 3,15).

pater Ton Peters ofm.

14

jaar kerkwijding

l  Engelen

‘Geloven wereldwijd’ en de ‘Nieuwe bewegingen’ het zijn de thema’s in deze nieuwe jaargang van
‘Rondom de Kerk’. Zeker nu de
parochies in Leiden en omgeving
in dit nieuwe seizoen verder op
weg gaan naar een meer intensieve vorm van samenwerking,
kan de uitwerking van deze thema’s inspireren en nieuwe wegen
wijzen.
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in gedachten...
Mariagebed uit Brazilië
Gegroet, Maria van de onderdrukten,
open uw hart voor ons.
Gezegend is de vrucht van uw schoot,
die het zaad van de bevrijding is.
Hoor de schreeuw die opgaat van de grond
van de biddende onderdrukten.
Moeder van de ongelukkigen,
die triest zijn en vertrapt,
bevrijd ons van onderdrukking
en van iedere vorm van slavernij.

september 2010

Interview
Tekst: Jury Smit

Antonia Dias:

“In Brazilië is Maria heel belangrijk”
Wereldwijd geloven. Iemand die uit eigen ervaring daarover kan
meepraten is Antonia Dias de Oliveira. Via radio en e-mail volgt
ze vrijwel dagelijks het rooms-katholieke geloof in haar geboorteland Brazilië. Tegelijkertijd zijn zij, haar partner Teun, en haar
kinderen bekende gezichten in de Leidse Sint-Joseph-parochie.
Wie bij Antonia
Dias binnenloopt
ziet meteen aan
één kant van de
huiskamer een
Christusbeeld
staan, en recht
daartegenover,
aan de muur, een
Mariaposter. Ze
komen allebei uit
Brazilië en zijn
midden in een
gezellige flat in de
Leidse Merenwijk
een herinnering
aan het geboorteland van, voluit, Antonia Dias de
Oliveira, partner van de in Leiden
geboren en in Rijnsburg getogen
Teun de Mooij. De basis van hun
relatie werd zo’n acht jaar geleden
gelegd toen De Mooij op vakantie
ging naar Brazilië en daar Dias in
een café ontmoette. Hij ging een
half jaar later weer terug, daarna
nog een paar keer. Dias kwam
eerst een paar weken naar Nederland, daarna een paar maanden.
Nu wonen ze alweer vijf jaar bij
elkaar, met hun dochter Flaviane,
die afgelopen voorjaar haar Eerste Communie deed, en Dias’ eerste kind Johnnata uit een eerder
huwelijk.

Stickers op auto’s
Toeval of niet, dat Christusbeeld
en die Mariaposter tonen meteen
ook twee verschillende dagelijkse
manieren om je geloof te beleven.
Dias: ”Bij ons in Brazilië is Maria
heel belangrijk. Er zijn bijvoorbeeld
heel veel bedevaarten. Je ziet
overal stickers op de auto’s: ‘Maria
is met ons’. En in deze dagen rond
15 augustus zijn er veel mensen

die de hele dag tot haar
bidden. De Rozenkransen
zijn in Brazilië dan ook
veel groter.” Ze laat een
Nederlands exemplaar zien
met dertig kralen. “Bij ons
hebben ze vaak wel zestig
of honderd kralen. Maar
de mensen bidden bij ons
ook veel tot andere heiligen, Antonius van Padua
bijvoorbeeld. In Nederland
bidden de mensen weer
vaker tot Christus.”

Iedere dag naar de kerk
Langs de rech
terkant van dit
‘schilderij’ met
Braziliaanse
gebeden tot
Jezus hangt
de lange Ro
zenkrans van
Antonia Dias.

Er zijn meer verschillen tussen Nederland en
Brazilië. Dias ervaart ze
dagelijks weer. Ze onderhoudt
intensieve contacten met haar Braziliaanse familie en geloofsgenoten, via radio Globo of via e-mail.
Maar ook luistert vaak naar de
Nederlandstalige radio Maria en is
ze als parochiaan zeer betrokken
bij de Leidse Sint-Josephkerk. “Het
katholicisme in Brazilië beheerst
het hele dagelijkse leven”, is haar
ervaring. “De kerken zitten vol, er
zijn dagelijks meerdere missen en
als er al geen mis is komen er altijd
wel mensen om te bidden of een
kaars op te steken. Ik ging toen ik
nog daar woonde zelf ook iedere
dag naar de kerk. Mensen lijken
er van erg makkelijk op geloofsgebied. Niemand kijkt er van op als
je tien minuten te laat komt in de
kerk. Wel kunnen ze aan de andere kant weer heel streng zijn in
geloofszaken. In Nederland zijn de
mensen altijd netjes op tijd voor
de mis, maar je ziet wel weer dat
ze vaak wat makkelijker zijn in het
geloof. De kerken zijn hier door de
week veel vaker gesloten.
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Wat mij hier erg opvalt is dat veel
moeilijker is met Nederlanders in
gesprek te komen dan met Brazilianen. Natuurlijk, je hebt een
taalprobleem. Spreekwoorden
en zegswijzen bijvoorbeeld. Als
iemand zegt dat hij gek is op zuurkool, dan moet ik daar even over
nadenken. ‘Gek betekent toch iets
anders?’, denk ik dan. Gelukkig
spreekt Teun goed Portugees zodat
hij me steeds weer dingen kan
uitleggen. Toch zijn Nederlanders
veel stugger. Maar als je eenmaal
met mensen contact hebt, vooral
in de kerk, doen ze heel veel voor
je. Mijn moeder was vorig jaar hier
en die was er van onder de indruk.
Ze noemde een bepaalde vrouw een
engel.”

Geloofsbeleving van uitersten
Al met al lijkt het leven binnen en
buiten de kerk hier in Nederland
wat afstandelijker, wat minder
extravert dan in Brazilië. Dat is
ook mooi te zien bij het Carnaval,
van oorsprong een religieus feest
dat contrasteert met Aswoensdag
en de Vasten. Dias: “In Brazilië
wordt het één keer per jaar, in het
voorjaar, groot gevierd maar daarnaast ook in andere seizoenen,
alleen dan kleiner. Van dat religieuze bij Carnaval vind je net als in
Nederland niet veel terug in Brazilië. Zeker in de grote steden kan
het dan zelfs gevaarlijk zijn, er is
sprake van criminaliteit, en er vallen elk jaar weer veel doden. Maar
er zijn in Brazilië ook veel mensen
die bij wijze van reactie als het
Carnaval is consequent niet eten
of drinken en de hele tijd bidden
tot het afgelopen is.” Al met al een
godsdienstbeleving met meer uitersten? Dias knikt instemmend.

Kerk en Samenleving

Rondom...

Vredeswake op 21 september

Dode boom

Wat maakt zo’n boom nu zo belangrijk dat hij
eigenlijk niet dood mocht gaan? Als ik het goed
heb, noemt Anne Frank deze in haar dagboeken
drie keer. En hiermee werd de boom voor mensen
in de hele wereld een symbool. Maar een symbool
waarvan? Voor Anne Frank lijkt de boom, waar zij
vanuit het Achterhuis op uitkeek, haar verlangen
naar vrijheid te verbeelden, een symbool van hoop,
vooral als hij in de lente zo weelderig uitbot. Maar
hoe ligt dat voor anderen? Welke betekenis heeft
deze kastanje voor hén? Delen zij door de boom in
het gevoel van hoop van Anne en ervaren zij dat
dan zo zelf ook? Dat zou ik me voor kunnen stellen.
Iemand van het comité dat werkte aan de redding
van de kastanje noemde de boom echter een symbool van respect en tolerantie. Dat vond ik vreemd.
Respect en tolerantie lijken mij wat armoedige termen; het hele Achterhuis in oorspronkelijke staat,
staat symbool voor wat er gebeurt als mensen hun
elementaire menselijke waardigheid wordt afgenomen en systematisch worden vermoord. Het is goed
dat de herinnering hieraan in stand blijft. De boom
als zodanig lijkt hiervoor niet nodig, maar misschien
is het zo, zoals Arnon Grunberg in de Volkskrant
schreef: ‘Een boom is overzichtelijker dan genocide’.
Het moet te behappen zijn. Dan is het gevoel van
machteloosheid, dat je bekruipt bij dergelijke rampen minder. Zou het met man en macht in leven willen houden van de kastanje te maken hebben met
het bezweren van dat gevoel van machteloosheid?

Joke Sorgdrager

Leiden en omgeving (Missie, Ontwikkeling en Vrede) organiseert dan
een Vredeswake, van 16.00 tot 17.00
uur op het Stadhuisplein. Iedereen
is welkom. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Meer weten?
www.vredesweek.nl of www.kerkenvrede.nl.
Namens MOV Leiden en omgeving,
Okkie Cremers

Baby Hope
‘Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg, u kunt er levens mee
redden!’ Zo luidt de slogan van Baby Hope. Ongebruikte artikelen uit
Nederlandse kraampakketten zijn enorm waardevol tijdens en na bevallingen in ontwikkelingslanden. Baby Hope heeft inzamelpunten in
Oegstgeest en Leiderdorp. MOV Leiden en omgeving (Missie, Ontwikkeling en Vrede) is de stichting tot steun en besteedt de komende jaren
extra aandacht aan het millenniumdoel ‘kindsterfte verminderen’. Kijk
voor meer informatie op www.stichtingbabyhope.org.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel.

Bisdom Rotterdam

De gebeurtenis ging de hele wereld over. In het
journaal was een overzicht te zien, ‘de Anne Frankboom omgevallen’ in vele talen. Vorige week werd
er iedere dag wel wat over verteld. Het toont de
grote symbolische waarde van de kastanje.
Al eerder was de boom wereldnieuws, toen hij een
paar jaar geleden gekapt dreigde te worden. De
kastanje was toen al jaren doodziek en kon niet
meer ‘op eigen benen’ staan. Er kwam een comité
om de boom overeind te houden. Dit lukte drie jaar
lang, met een stalen constructie.

‘Buurten voor vrede’ is het motto
van de Vredesweek, die dit jaar
wordt gehouden van 18 tot en met
26 september. ‘Buurten’ begint bij
de wens niet te praten over, maar
met andere mensen. Tijdens de
Vredesweek wordt in veel kerken
een vredescollecte gehouden. De
Internationale Dag van de Vrede
is op dinsdag 21 september. MOV

Wereldkerk

De Anne Frankboom is dood. Door ziekte en hoge
ouderdom omgevallen. De brokstukken worden tentoongesteld, maar er worden geen stukjes boom
te koop aangeboden. De stronk blijft staan, in de
hoop op nieuwe scheuten. Eén van de kastanjes in
de grond stoppen is niet goed genoeg, dan krijg je
een nazaat. Zo’n nieuwe scheut is een kloon van de
oorspronkelijke boom, en daar gaat het om.

Open Monumentendag Kathedraal Rotterdam
De restauratie van de Kathedrale
kerk HH. Laurentius en Elisabeth is
sinds 2009 in volle gang. Tijdens de
Open Monumentendag op zaterdag
11 september zijn de gerestaureerde ramen aan de westzijde van de
kerk in oude luister te bewonderen.
Ook kan de toren worden beklommen. Daarnaast is er in de kelders
van de pastorie een stijlvolle wijnproeverij, op de plaats waar vroeger de flessen wijn werden opgeslagen. In de Kathedraal is een expo-

sitie te zien van het schilderwerk
van Jan Dunselman, die destijds de
schilderingen in de Kathedraal aan
de Mathenesserlaan heeft aangebracht. Het interieur en de veertien
Kruiswegstaties worden eveneens
gerestaureerd. Individueel of in
groepsverband kan, voor e 3.000,-,
een statie worden ‘geadopteerd’. De
Kathedraal is op 11 september geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De
wijnproeverij begint om 12.30 uur.
Meer info www.bisdomrotterdam.nl.

Eerste pauselijke staatsbezoek aan Groot-Brittannië
Paus Benedictus XVI brengt van 16
tot 19 september een staatsbezoek
aan Groot-Brittannië. Het is het eerste pauselijke staatsbezoek ooit.
Hoogtepunten zijn een grote toespraak in Londen, een Eucharistieviering in de Schotse stad Glasgow
en de zaligverklaring in Coventry
van de negentiende-eeuwse kardinaal John Henry Newman, een van
de meest prominente Britse bekeerlingen tot het katholicisme. Newman
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was tot 1845 anglicaan. Benedictus
heeft ook een ontmoeting met koningin Elisabeth II, het hoofd van
de anglicaanse Kerk. In 1982 bracht
een paus voor het laatst een bezoek
aan Groot-Brittannië. Paus Johannes Paulus II maakte toen de reis,
maar dat was een pastoraal bezoek
en geen staatsbezoek. Van de ongeveer 61 miljoen Britten zijn ongeveer vijf miljoen mensen roomskatholiek.

Activiteiten rond geloof en samenleving
In de komende tijd zijn er diverse bijeenkomsten rond geloof en samenleving, zoals
bij de Werkgroep Vrouw en Geloof als bij de
Leidse Studentenekklesia.

over Teresa van Avila. Op 30 september vertelt theologe Marieke Maes
over de Hypathia en vrouwen in haar
voetspoor. In de bijeenkomst van 14
oktober onthult filosofe Karin Daalderop geheimen van de Hebreeuwse
Vrouw en Geloof biedt een onttaal en op 28 oktober bespreekt themoetingsplaats voor vrouwen die
inspiratie zoeken en willen meewer- ologe Willien van Wieringen 1 en 2
Kronieken: waarom zouden we deze
ken aan een betere samenleving.
bijbelboeken lezen?
Donderdag 16 september spreekt
Plaats Verbum Deï, Utrechtse Veer
spiritueel begeleider Anne Possel

Oikocredit: geloven in het kleine
Al bijna 35 jaar spant Oikocredit zich in om, samen met
u, een bijdrage te leveren
aan meer gerechtigheid in de
wereld.
Dit doet Oikocredit onder
andere door kleine leningen,
microkredieten, te verstrekken
aan ondernemende mensen in
ontwikkelingslanden. Microkrediet geeft hen de kans om
zich uit de armoede omhoog te
Aan de arme bevolking in afgelegen gebieden in Tadziki
werken. Bijvoorbeeld door een
stan worden microkredieten verstrekt voor handel,
bedrijf op te zetten. Wereldwijd
diensten en landbouw. Hiermee worden momenteel 1177
maken velen dit werk mogelijk. mensen mee geholpen, onder wie de vrouwen op deze foto.
Oikocredit wil u dan ook bedanken, en tegelijk om vernieuwde
Oikocredit wordt van harte ondersteun vragen. Want er zijn nog
steund door de Raad van Kerken.
honderden miljoenen gezinnen
Meer info www.oikocredit.org of
die wachten op een microkrediet. 030-2341069.

t/o woonboot 39, van 9.15 uur tot
11.30 uur. Kosten e 5.- per ochtend. Informatie Joke de HaasNozeman, thdehaas@casema.nl.
Het Leidse Studentenpastoraat
biedt studenten activiteiten om
hun blik te verruimen, vanuit
diverse religies en levenswijzen. Er
is een uitgebreid programma. We
noemen enkele activiteiten. Leef
je in is een serie waarin mensen
die ervaring hebben met psychiatrische ziektebeelden zoals angst,
depressie, autisme of een eetstoornis hun verhaal vertellen. Ook een
ervaringsdeskundige die verzeild
raakte in criminaliteit, en er weer
uit kwam, vertelt. Bij Eet en ontmoet maak je kennis met (uitgeprocedeerde) vluchtelingen en hun
verschillende keukens. Gerechten
worden gezamenlijk bereid en
opgegeten. In de zomer van 2011
gaat een groep van tien studenten
en net afgestudeerden naar Ghana
om daar het onderwijs te ondersteunen. Wil je mee? Kom dan naar
de informatieavond. Zie voor het
hele programma van het studentenpastoraat www.rondomdekerk.nu.

Wereldmissiemaand
steunt Ethiopië

Fietsen voor hospice Issoria
Zondag 19 september organiseert
Rabobank Rijnstreek een sponsorfietstocht voor Hospice Issoria
in Leiden.
De fietstocht leidt u door de mooiste gebieden van het Groene Hart.
Startpunten zijn sportcentrum De
Klaverhal, Hondsdrafweg 1, Zoeterwoude en multi-centrum De
Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoe-

terwoude Rijndijk. Voor de tocht van
twintig kilometer kunt u starten tot
14:00 uur, de veertig en zestig kilometertochten starten tussen 10:00 en
13:00 uur.
Issoria vormt al zeven jaar een
‘bijnathuisomgeving’ voor mensen die
binnen korte tijd verwachten te sterven. Het hospice kan sponsoring goed
gebruiken. Info www.issoria.nl.

Transport naar Roemenië
Heeft u schoon beddengoed, handdoeken, kleding of schoenen over? Deze kunt
u stevig verpakt inleveren van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en
16.30 uur bij De Bakkerij, Oude Rijn 44 in Leiden. Tot 15 oktober kunnen uw
goederen in ontvangst worden genomen. Eind oktober vertrekt het goederentransport vanuit Leiden naar Targu Mures in Roemenie.
Rondom de Kerk
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In Wereldmissiemaand oktober worden uw gebed en
actie gevraagd voor de parochies in Ethiopië. Een land
van oorlog, droogte en hongersnood.
Van de bevolking is 62%
christen. De katholieke kerk
is hier zeer dienstbaar in de
samenleving. Er zijn trainingen voor boeren
en de plaatselijke gemeenschappen, zodat de
mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp.
Jongeren worden bewust gemaakt van problematiek rond hiv en aids. Juist omdat projecten
door plaatselijke parochies opgepakt worden,
komen ze ten goede aan veel mensen, vooral
de meest kwetsbare. Helpt u mee de projecten
van de parochies in Ethiopië te realiseren?
Steun de collecte op Missiezondag 24 oktober
of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Den
Haag. Meer info www.missio.nl.
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Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Joke Sorgdrager

Geloven in gemeenschap
In de rooms-katholieke Kerk in Brazilië staat de gemeenschap
centraal, aan haar is de zorg voor elkaar toevertrouwd. De
‘comunidades’ worden geleid door goed opgeleide leken, voor
hen is er veel cursus- en vormingswerk.
Jan van Duijnhoven ofm. heeft veel
door Brazilië gereisd. Hij vertelt. “Er
zijn in het binnenland weinig Eucharistievieringen. De priester trekt
rond en is nergens echt thuis. Zijn
zorg gaat primair uit naar het inspireren van de gemeenschap en niet
direct naar persoonlijk pastoraat.
“Diakens en pastoraal werkers zijn
er niet. Dat is niet zozeer een keuze
voor het priesterlijk ambt, maar een
keuze voor de leken in de parochie.”

Vieren
Van Duijnhoven: “In de vieringen
gaat het er zeer levendig aan toe:
zwaaien, dansen, applaudisseren,
elkaar begroeten, omhelzen, en lang
en luid zingen. Er is weinig stilte.
Mensen, ook jonge mensen, bidden
graag en gaan op in hun gebed. Tijdens een dienst gebeurt van alles:
onder de banken door kruipende kinderen, een hond die langs komt in de
viering, en tussentijds overleg over
de voortgang van de dienst. Ook de
vredeswens is een enorme toestand.”

Luisteren
Toen in 2007 de paus op bezoek
kwam, werd voor de vijfde maal de
bisschoppenconferentie van Latijns
Amerika gehouden. In het slotdocument staat dat de kerk op dit continent niet heen kan om de grote
tegenstelling tussen rijk en arm, die
zoveel lijden veroorzaakt. Dat zij
eerst moet luisteren naar mensen:
hoe beleven zij zelf hun situatie?
Eerst zien, dan pas oordelen en handelen. “En kijken of in alle gebrokenheid iets te is realiseren van Evangelische waarden van liefde, vergeving,
mededogen, saamhorigheid. Niet
steeds herhalen, dit mag je niet en je
moet dat,” vindt Van Duijnhoven.

‘Missiones populares’
In de Braziliaanse kerk zijn de ‘missiones populares’ ontwikkeld, een

missieweek vanuit alle parochies
van een bisdom. De bisschop heeft
hierbij een actieve rol. Het hart
van die week is huisbezoek aan
families. De gesprekken zijn niet
per se religieus, ze gaan meer over
problemen die mensen bezighouden. Deze weken zorgen voor een
enorm elan en betrekt mensen
opnieuw bij hun gemeenschap,
en omgekeerd. De laatste twintig
jaar verlaat per jaar ongeveer één
procent van de katholieken de
kerk of stapt over naar evangelische kerkjes en sekten. “Hier voelen mensen zich kennelijk meer
thuis, er wordt niet gevraagd of
je getrouwd om gescheiden bent.
Mensen komen niet meer vanzelfsprekend naar de kerk. De kerk
moet nu zelf naar de mensen toe,”
aldus Van Duijnhoven.

Brazilië en franciscanen
Brazilië wordt in de zestiende eeuw katholiek, als
Portugezen het gebied koloniseren. Een franciscaan, meegekomen met Columbus, draagt daar de
eerste Mis op. Het katholieke geloof overleeft in
het binnenland eeuwenlang met heel weinig priesters. Er ontstaat een rijke volksreligiositeit. Door
de armoede is herkenning in de Lijdende Christus
erg belangrijk, Hij geeft troost en verlichting. Na
1945 gaan veel missionarissen vanuit Europa naar
Brazilië. Ook franciscanen uit Nederland stichten
daar broederschappen. Jan van Duijnhoven ofm.
begeleidt later, als missiesecretaris van de Nederlandse franciscanen, de verzelfstandiging van deze
broederschappen, die dan al grotendeels uit Braziliaanse broeders bestaan.

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Jean Bastiaens
Titel Een onmetelijke schatkamer:
Leven en bidden met de Bijbel
Uitgever Katholieke Bijbelstichting, 2009 Prijs e 14,50
ISBN 978 90 6173 151 1 Aantal pagina’s 132
“Het geloof wordt in hen gewekt door anderen die zijn naam uitroepen en voorleven,
door mensen die van Hem vertellen. Want
geloof in God begint steevast met een verhaal: er waren eens…” Jean Bastiaens pleit
voor veel aandacht voor volwassenencatechese en stelt daarbij het leren kennen van
de Bijbel centraal. “We zijn het spreken met
en van God verleerd, we zijn zelf stamelaars
geworden op het gebied van ons geloof.”
Dit boek is een heruitgave van een serie artikelen voor het aartsbisdom Brussel-Mechelen. In deze tien artikelen worden verschillende aspecten van het lezen van de Bijbel
Rondom de Kerk
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behandeld. Zo maakt Bastiaens ons meer
vertrouwd met de taal en de achtergronden
van de Bijbel en met de samenhang van de
verschillende delen van de Bijbel. In een
inleidend hoofdstuk beschrijft hij hoe we
kunnen bidden met de Bijbel: lectio divina
en contemplatieve dialoog.
Het prettig te lezen boek is goed te gebruiken voor Bijbelgroepen maar ook voor individuele geestelijke lezing. De tien hoofdstukken bevatten telkens de behandeling
van een bepaald aspect van de Bijbel, een
Bijbeltekst, een bezinning daarop met vragen en een afsluitend gebed.

HARTEBRUGPAROCHIE
Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, tel.: 071 - 5120401.
Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.
e-mail adres: hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Pastoor: Pater Ton Peters ofm., Haagweg 13, 2321 AC Leiden, tel.: 071 - 5725637 of 06 21557753.
Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. Kerkbestuur Hartebrugkerk te Leiden.
Kerkbijdrage: ING 25 95 800, t.n.v. Penningm. Kerkbijdrage Hartebrugparochie te Leiden.
Kopij-adres: Corry Arendse, tel.: 071 3412889, e-mail: arendse.corry@hetnet.nl.

Open monumentendagen

EUCHARISTIE-VIERINGEN

Op zaterdag 11 en zondag 12 september worden weer de
jaarlijkse Open Monumentendagen gehouden.
De Hartebrugkerk is op zaterdag 11 september van 10.00
tot 17.00 uur geopend ter bezichtiging en op zondag 12
september van 13.00 tot 17.00 uur. Op zondag 12 september kunnen belangstellenden van 13.00 tot 14.15 uur een
kijkje nemen in de orgelkast van het monumentale Maarschalkerweerdorgel en om 15.00 uur geeft het kamerkoor
Couleur Vocale een concert.

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 uur.
Zondagochtend: 11.00 uur.
Kinderwoorddienst: iedere
1e en 3e zondag van de maand.

Dirigent René Verhoeff
Pastoraatgroep Hartebrug
Vanaf 1 september van dit jaar zal de samenwerking van de
negen parochies van Leiden en omgeving steeds meer gestalte
krijgen. Dit om in de toekomst te komen tot één nieuwe parochie. De meest opvallende verandering zal daarbij worden:
de vorming van een pastoraal team. Het is dan niet meer ‘de
eigen parochie een eigen pastor’. Om nu een brug te vormen
tussen dit pastoraal team en de dagelijkse praktijk zal in iedere parochiekerk een pastoraatgroep worden opgericht. Dat
is een kleine groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat de lijntjes
in de gemeenschap bij elkaar blijven komen; en ook dat de
eigenheid van iedere parochiekern niet verloren gaat.
In onze Hartebrugparochie is in de afgelopen periode hard
gewerkt aan de totstandkoming van zo’n pastoraatgroep.
Het vertrek van ondergetekende als pastoor per eind oktober
bespoedigde deze vorming. Het is fijn u te kunnen melden
dat vicaris-generaal mgr. H.A. Verbakel namens de bisschop
aan het kerkbestuur toestemming heeft verleend per 1 september een pastoraatgroep op te richten. Tot leden zijn benoemd: mevrouw Mieke de Winter en de heren Jos Frantzen
en Ad van Slingerland.
Ondergetekende zal tot aan zijn afscheid voorzitter zijn van
deze pastoraatgroep. Daarna zal dat Jaap van der Bie zijn,
die per 29 oktober benoemd is tot administrator (tijdelijk pastoor) van de Hartebrugparochie. Zie elders in dit nummer.

v.l.n.r: Jos Frantzen, pastoor Jaap van der Bie, Ad van Slingerland,
Corry Arendse en Mieke de Winter

Voor de dagelijkse gang van zaken – met name ook op het
parochiecentrum – heeft Corry Arendse zich bereid verklaard
zorg te willen gaan dragen. Zij zal ook de secretaresse zijn van
de pastoraatgroep. In een later stadium zult u nader worden
geïnformeerd over de praktische invulling.

Rondom de Kerk
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Het kerkbestuur dankt de benoemde leden voor hun bereidheid zich op deze wijze voor de Hartebrugparochie in
te willen zetten en daarmee hun steentje bij te dragen aan
de opbouw van een bloeiende geloofsgemeenschap.

pater Ton Peters ofm.,

voorzitter Kerkbestuur

Ramen in de Hartebrugkerk – X
Het meest rechtse raam op de bovenloop van de ommegang in de absis is een afbeelding van de H. Antonius van
Padua. Te zien is hoe
Antonius
opkijkt
naar het Jezuskind.
Die voorstelling gaat
terug op het verhaal
waarin graaf Tiso op
een nacht in zijn gastenkamer Antonius
geknield zag zitten,
met in zijn handen
een kind dat in lichtstralen gehuld was.
Dezelfde voorstelling zien we op
de tombe van het
Antonius-altaar (zijaltaar rechts voorin). De Latijnse tekst
in het onderste gedeelte van het raam
is ontleend aan het
Hooglied (2,16): “Dilectus meus mihi et
ego illi” (“Mijn beminde is van mij en
ik ben van hem”).
Deze tekst vervolgt met “die tussen lelies weidt”. Op het
raam (linksonder) is ook een lelie afgebeeld; een lelie als
symbool van reinheid en onschuld. Bovenin het raam zien
we in een medaillon een (blauw) kruis. Zo’n kruis komt ook
voor op het voorste raam links in het schip van de kerk.
Het is niet duidelijk waar dit kruis – in deze vorm en kleur
– precies naar verwijst.

pater Ton Peters ofm.
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Het is nu bijna vijf maanden geleden dat de dirigent van
het Hartebrugkoor een zware operatie moest ondergaan.
De operatie op zich is goed geslaagd, maar door de complicaties die daarna zijn opgetreden volgde een zorgelijke
tijd en langdurig verblijf in het ziekenhuis.
Zowel in het revalidatiecentrum als in het ziekenhuis
wordt hard gewerkt aan zijn herstel. Zelf zet hij zich daar
enorm voor in, want hij wil niets liever dan terugkeren in
de wereld van zijn geliefde muziek en zangkoren. U zult
begrijpen dat ook ons Hartebrugkoor vurig hoopt dat dit
gaat lukken.
Het koor heeft vanaf april tot nu toe onder leiding gestaan van verschillende invallers. Dankzij de vakkundige
inzet van Jeroen Bosman, Kees Schrijver, Hans van der
Toorn en Patrick de Jonge is de kerkzang zoveel mogelijk
doorgegaan zoals u dat van ons gewend bent.
In de komende periode zullen Hans van der Toorn en
Patrick de Jonge het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum blijven dirigeren.
Mocht u René Verhoeff willen bezoeken, neem dan vooraf contact op met Dory Verhoeff, tel. 071 361 18 35.

Corry Arendse

Verzameling devotionalia
Het is begonnen met wat simpele overtollige wijwaterbakjes en na ruim tien jaar uitgegroeid tot een hele verzameling devotionalia: voorwerpen waarmee men devotie uitdrukt zoals kruisbeelden, rozenkransen, kazuifels,
wijwaterbakjes, etc. Jan van Loon is er trots op en zou zijn
interesse ook graag met anderen willen delen. Daarom
is het plan ontstaan om een expositieruimte in te richten
in de kelder van de Hartebrugkerk, ingang fietsenstalling
tegenover de Romanuszaal.
In die kelder moet nog heel veel gebeuren voordat het
een geschikte locatie is geworden om alles overzichtelijk
tentoon te stellen. Als alles klaar en ingericht is wordt de
ruimte op zondag opengesteld. Kerkgangers die na de
mis een kopje koffie drinken in de Romanuszaal kunnen
dan ook een kijkje nemen in het ‘museum’ van Jan van
Loon.
Om het plan te realiseren kan Jan nog hulp gebruiken
van vrijwilligers, maar ook devotionalia zijn nog van harte
welkom. Heeft u dus nog mooie voorwerpen die u later
in het museum terug wilt zien, neemt u dan contact met
hem op: telefoon 071 5140381 of e-mail: janvanloonsr@
casema.nl.

Rondom de Kerk
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Koffiedrinken
Na de Eucharistieviering van
11.00 uur op zondagmorgen:
5 en 19 september, 3 en 17
oktober; in de Romanuszaal.

Voedselbank
Inzameling ieder eerste weekend van de maand.

Ouderensoos
Iedere woensdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur in de
Romanuszaal, Lange Mare 79.

PERSONALIA
Gedoopt

27 juni
Elize Hartwijk,
dochter van Hans Hartwijk
en Diana Hartwijk - Ancher.
11 juli
David Linse, zoon van Gijs Linse
en Anna Paola Linse - Giglio.
18 juli
Jort van der Mark, zoon van
Rinse van der Mark en
Maartje van der Mark - Bartels.
15 augustus
Dan Kana, zoon van Eric Kana
en Annociatte Kaze.

1 september
Nadia Roos, dochter van
Vergaderingen/Bijeenkomsten Roelof Roos en
Rosalie Roos - Merks.
7 september, 10.00 uur
Vergadering Pastoraatgroep.

Gevormd:

9 september, 20.00 uur
Vergadering Kerkbestuur.

18 juli Janique Kolfin.

18 september, 20.00 uur
Kaart- en sjoelavond in
de Romanuszaal.

3 juli
Jasper Wijnen
en Hanneke Wijers.

21 september, 10.00 uur
Vergadering Pastoraatgroep.

10 juli
Michiel Leijnen
en Celine de Bont.

5 oktober, 20.00 uur
Vergadering
Collectantencollege.

Overleden

5 oktober, 10.00 uur
Vergadering Pastoraatgroep.
12 oktober, 10.00 uur
Vergadering Pastoraatgroep.
14 oktober, 20.00 uur
Vergadering Kerkbestuur.

Bijzondere vieringen
10 september, 19.00 uur
Doopviering van
Bianca, Domelzo en Donnegay
Dijkgraaf.
17 september, 14.30 uur
Huwelijksviering van Cees
Aanhaanen en Floor Claas.
18 september, 13.00 uur
Doopviering van
Lente van Schie.
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Getrouwd:

Op 7 juli overleed op 50-jarige
leeftijd Erwin Henricus Maria
Ignatius Snelting.
Een man: sportief, zorgzaam en
sociaal, er op uit om het anderen
naar de zin te maken, eerlijk en
zichzelf wegcijferend. Een man
die leefde van en voor zijn school
– het Bonaventura-college aan
de Burggravenlaan – en vooral
voor zijn leerlingen. Daarbij was
hij creatief en kon hij als geen
ander organiseren. Hij was perfectionistisch, en dat gecombineerd met een gevoel voor droge humor maakte hem tot een
man om op te bouwen. Toen het
onvermijdelijke genadeloos toesloeg, bleef hij zichzelf en ging
hij niet bij de pakken neerzitten.
Op 14 juli vond de afscheidsdienst plaats in de Hartebrugkerk.

Parochie De goede Herder
De Meerburgkerk, Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres).
De Menswordingkerk, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp.
Pastoraal team: J. van der Bie tel. 071 - 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com en
M. Hoogervorst tel. 06 205 514 58, e-mail: m.hoogervorst@live.nl. Telefoon secretariaat: ma-/wo/
vr-ochtend 071 - 541 15 10, e-mail: degoedeherder@yahoo.com. Bij dringende pastorale zorg
(zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie 06 220 27 668.
Kerkbijdrage: Rabo 33 56 02 185 t.n.v. Parochie De Goede Herder.
Misintenties: Rabo 37 53 05 27 t.n.v. Parochie De Goede Herder.
Kopij-adres: Miep Vroonhof, tel.: 071 5891626, e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.

Agenda
Een overzicht van alle tot nu toe
vastgestelde vieringen kunt U
vinden in de Liturgiekalender op
de laatste twee pagina’s van dit
blad. Nieuws en aanvullingen op
dat rooster worden opgenomen
in onze (digitale) nieuwsbrief,
die u afgedrukt ook achterin de
kerk kunt vinden. Voor de digitale versie van de Parochienieuwsbrief kunt U zich aanmelden
door uw naam en e-mail adres
door te geven via: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.

Een verhaal achter elke steen

Van het Bestuur
De zomervakantie is weer voorbij en we maken ons op
voor een nieuw kerkelijke jaar. We zullen er niet omheen
draaien: 2010/2011 wordt een druk jaar waarin veel van
onze parochiegemeenschap gevraagd zal worden.
Zo zijn de vier werkgroepen (Werkgroep Pastorie’, ‘Werkgroep herbestemming Menswording’, ‘Werkgroep herinrichting Meerburgkerk’ en de ‘Werkgroep pastorale presentie in Leiderdorp’) druk bezig met hun taak. Het restauratiefonds voor de linkertoren van de Meerburgkerk
verdient onze warme belangstelling en ook de clustervorming en alle zaken die daaromheen spelen vragen onze
speciale aandacht.
Op zondag 5 september wordt ons kerkelijke jaar geopend
met de feestelijke Parochie Startdag, ditmaal gehouden
in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. Hieronder leest u er
meer over. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten.
Wij wensen u een goed kerkelijk jaar toe.

Thomas Blom

Het thema van de viering is dit jaar:

Openstaan voor het geheim
Als je openstaat voor het geheim, kun je misschien iets ervaren
van Gods aanwezigheid in het leven van alledag. Dit jaar zullen de Cantorij van de Dorpskerk en zowel het kinderkoor als
het jongerenkoor uit onze eigen parochie de viering muzikaal
begeleiden.
De dienst begint om 10.00 uur
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur
11.15 uur

Pastorale bijdrage
Ditmaal treft u de pastorale bijdrage met als titel ‘Een
nieuw seizoen!’ aan op de pagina van de Sint Jan’s
Onthoofding op pagina 17 van dit nummer.

Parochie Startdag op 5 september
Als deze Rondom de Kerk in uw brievenbus valt is het is
bijna zover: op zondag 5 september komen we samen in
de Dorpskerk aan de Hoofdstraat om, gezamenlijk met
andere parochies in Leiderdorp, onze traditionele Parochie Startdag te vieren.
Er komt veel kijken bij het organiseren van de Startdag.
Een werkgroep, waarin leden zitten van alle meewerkende parochies, is al enkele maanden geleden begonnen
met de organisatie.
Deze werkgroep denkt na over het thema, informeert de
pastoor en de dominee en stelt in overleg met hen het
programma samen, zorgt voor de afstemming van de
koren, verzorgt de lunch, zorgt voor het actieve deel van
het programma, helpt bij het klaarzetten van de kerkruimte en ziet er op de dag zelf op toe dat alles vlekkeloos
verloopt.
Rondom de Kerk
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12.30 uur

Gezamenlijke dienst
Koffie met wat lekkers en u kan meedoen met
het programma.
Aan de kinderen is ook gedacht, zij volgen hun
eigen programma.
Wij hopen dat u in het bezig zijn met elkaar
tijdens de activiteiten iets van dat geheim mag
ontdekken.
U houdt er in ieder geval een leuk aandenken aan
over!
Samen sluiten we dan de dag af met een gezamenlijke maaltijd die een Bijbels culinair karakter
heeft.

Dan nog iets praktisch: kom als het mogelijk is met de fiets
naar de kerk vanwege de beperkte parkeergelegenheid
rond de Dorpskerk. Bij de Kastanjelaan school is de mogelijkheid om de fiets te stallen.
Let op: op deze zondag is er géén viering in onze eigen
gebouwen!

Doopgroep zoekt vrijwilligers
Op dit moment zijn we op zoek naar een of twee vrijwilligers voor de doopgroep van de parochie. Het gaat om
mensen die ouders begeleiden bij de voorbereidingen op
de doopviering van hun kind(eren). De leden van de doopgroep zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Zij zijn
aanwezig bij het kennismakingsgesprek tussen ouders van
(andere) dopelingen en de pasto(o)r, en bij de doopviering
zelf. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met Mandy Gahrmann, telefoon 071 589 68 79 of
email egahrmann@scarlet.nl.
september 2010

Door-de-weekse vieringen
Op de eerste woensdag van de
maand is er in de Menswording
om 9.30 uur Eucharistieviering.
Op de andere woensdagen is er
daar om 9.30 uur Woord- en
Gebedsdienst.
Iedere donderdagavond is er
eveneens in de Menswording
om 19.15 uur Avondgebed.

Op de foto van links naar rechts:
Ad Kluiters, Piet Kroon, Willem Zandbergen

Na de viering op zondagmorgen loopt menig bezoeker van
de Meerburgkerk nog even de begraafplaats op om het
graf van een dierbare overledene te bezoeken.
Het onderhoud van dit kerkhof ligt in de bekwame handen
van een drietal vrijwilligers.
Beheerder Piet Kroon vertelt: “Jarenlang heb ik het onderhoud van deze begraafplaats vrijwel alleen moeten doen.
Ik keek wel eens jaloers naar Zoeterwoude - Dorp, waar bij
de Sint Jan een groep vrijwilligers ervoor zorgt dat het er
mooi bij ligt.”
Na een oproep in de lokale pers meldden al spoedig
Willem Zandbergen en Ad Kluiters zich aan. Willem Zandbergen, geboren Rijndijker maar al dertig jaar in Zoeterwoude - Dorp wonend, zag direct dat het onderhoud van
een begraafplaats méér is dan alleen maar schoffelen en
harken. “We zijn een perfecte drie-eenheid, hebben veel
plezier in het werk en met elkaar en kennen eigenlijk achter elke steen wel een verhaal!” Als bestuurlid van Oud
Zoeterwoude is Willem bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeenschap rond de kerk.
Voor Ad Kluiters is het werk op het kerkhof een verlengstuk
van zijn hobby: “Ik ben gek op tuinieren. Mijn dochter Bea
had de oproep van Piet gelezen en riep gelijk: ‘ dat is wel
iets voor jou!’ Dankzij het strenge beleid van Piet en het feit
dat we een gezellig ploegje zijn, ziet het er hier zo netjes
uit.”
De heren zijn niet te beroerd om regelmatig grafstenen te
reinigen wanneer er geen familieleden (meer) zijn om dit
zelf de doen. Iedere woensdagochtend is het drietal rond
de kerk te vinden. Met de tuin van de kerk bemoeien ze
zich in principe niet. Dat is meer het domein van een andere
vrijwilliger, Wim Bruines.
De begraafplaats is een samenvoeging van wat ooit het
parochiële kerkhof was en dat van de gemeente Zoeterwoude en wordt beheerd door een stichting.
Rondom de Kerk

In de Meerburg is er iedere derde woensdag van de maand
eveneens om 9.30 uur een
Eucharistieviering.

Kerkcafé en Inloopkoffie
Iedere tweede zondag van de
maand is er zowel in de Meerburg als in de Menswording na
de viering gelegenheid om met
elkaar een kopje koffie of thee
te drinken.

Ontmoetingsmomenten
Iedere woensdagmorgen is er
in beide parochies een ontmoetingsmoment.
In de Menswording is deze aansluitend aan de viering van 9.30
uur en in de Meerburg is de pastorie van 10 tot 12 uur geopend.

Joges
Iedere laatste vrijdag van de
maand van 20 tot 22 uur in de
Menswordingkerk.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Komende data zijn op zaterdag
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4 september en zaterdag 2 oktober 2010.
Wilt U van deze dienst gebruikmaken?
Voor aanmeldingen en vragen:
Miep Vroonhof 071-589 16 26.

Kindernevendienst
De kindernevendienst is voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Na
het openingslied en de begroeting krijgen de kinderen in een
aparte ruimte - op hun niveau
- uitleg over de lezing van die
zondag. Na een gesprek over
het verhaal gaan zij knutselen
of tekenen. Zij komen tijdens
de collecte weer terug. Enkele
kinderen vertellen dan iets over
wat ze met elkaar hebben gedaan.
Datum: zondag 19 september.

Parochie Startdag
Op zondag 5 september om
10.00 uur in de Dorpskerk in de
Hoofdstraat in Leiderdorp met
medewerking van Jongeren- en
Kinderkoor van De Goede
Herder en de Cantorij van de
Dorpskerk.
Voorgangers: pastoor Van der
Bie en dominee Zwaan.

Wel en wee
Overleden

Johan van Mil, 70 jaar,
31 mei 2010.
Willem Richardus van der
Heijden, 82 jaar,
16 juli 2010.
Johanna Maria de Water,
98 jaar, 10 juli 2010 en
Francina de Water, 92 jaar,
21 juli 2010.
Johanna en Francina waren
zussen van elkaar.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze
parochiepagina’s in de volgende Rondom de Kerk kan t/m
zondag 12 september.
Het volgende nummer van
Rondom de Kerk verschijnt op
21 oktober 2010.
e-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yahoo.
com.

O.L.VROUW HEMELVAART/ST. JOSEPHPAROCHIE
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel.: 071 – 521 81 13.
Website: www.olvrouwhemelvaart-sintjoseph.nl.
Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 – 521 81 13, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Parochiecontactpersoon: L. de Koning, Witte Rozenstraat 27A, tel.: 071 – 521 38 28.
Bankrekening: 60 23 34, t.n.v. RK Kerkbestuur, Leiden.
Kopij-adres: Cobie Overdijk, tel.: 071 5120649, e-mail: jc.overdijk@planet.nl.

85 jaar kerkwijding
Op 17 september
1925 werd de Sint
Josephkerk
geconsacreerd. Het
blijft een prestatie dat dit gigantische gebouw er
in één jaar stond.
De ‘eerste steen’
werd ‘gelegd’ en
gezegend op 12
september 1924
door deken Dessens en een jaar later stond de kerk er. Vader
Leo en zoon Jan van der Laan waren de architecten, geen
onbekenden in Leiden.
Hoewel het geen hoogfeestelijk jubileum is (zoals 75 of 100
jaar) is het toch goed er even bij stil te staan. Allereerst om
de Heer te danken dat Hij zich 85 jaar lang heeft laten ontmoeten in dit gebouw. Voor de genade middels de Sacramenten en voor de momenten van troost. Vervolgens om
dankbaar te zijn voor al de generaties die hier hun geloof
beleden, beleefd, gevoed en doorgegeven hebben. Uiteraard ook dankbaarheid voor de besturen en raden, voor de
vrijwilligers die het kerkgebouw onder hun hoede hebben
genomen. We moeten er toch niet aan denken dat zo’n kerk
uit de wijk en stad zou verdwijnen of misvormd zou worden
tot een seculier ‘iets’.
Dankbaar voor het verleden, gaan we hoopvol de toekomst
in. In verbondenheid met de Wereldkerk vragen we de Heer
de genade van een gezuiverd en gesterkt geloof.

Pastoor Smith

Wandeling voor Haïti
En wel als een speurtocht bij gelegenheid van de 85e verjaardag van de O.L.V. Hemelvaart en Sint-Josephparochie.
Op 19 september na de H. Mis van 11.15 uur wordt er een
speurtocht door de wijk georganiseerd.
Jonge en oude parochianen en andere belangstellenden zijn
van harte welkom. Onderweg vertellen parochianen u hoe
zij de parochie beleven en beleefd hebben.
U kunt zich inschrijven tot en met 5 september op een lijst
achter in de kerk of telefonisch bij Lucia de Jeu 06 120 627
17. Deelname kost 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor
kinderen.
De opbrengst gaat naar de Sint-Josefparochie in Haïti.
Kunt u niet mee wandelen, maar wilt u wel bijdragen aan
Rondom de Kerk
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de St. Josefparochie in Haïti? U kunt uw gift overmaken naar
banknummer 602334 o.v.v. Sint Josef Haïti.

Namens de Werkgroep Diaconie Lucia de Jeu

7 oktober ouderenviering
Donderdag 7 oktober zijn de oudere parochianen en aan
huisgebonden parochianen weer welkom in De Ridderzaal.
Om 10.00 uur is de H. Mis en daarna staat er een kopje
koffie klaar.
Het is mogelijk thuis opgehaald en weer teruggebracht
te worden. Informatie en aanmelding bij mw. Annie van
Ruitenbeek, tel. 522 4773.

Jongeren en Vormelingen opgelet!
Voor de jongeren is door de kapelaan en medewerkers een
heel aanbod opgezet voor het nieuwe jaar. Niet alleen als
voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen, volgende
zomer in Madrid, maar er is voor ieder wat wils: van Vormelingen tot jongeren die hun roeping willen ontdekken.
Zie elders en de flyers en www.wjdleiden.nl.

H. Pater Pio en de H. Thérèse van Lisieux
Er zijn kerken die om het zo te zeggen vol staan met heiligenbeelden. Een uitbeelding van de ‘gemeenschap der
heiligen’, een herinnering aan hun heilig leven en aan hun
voorspraak en blijvende betrokkenheid. Er zijn ook kerken
waar bijna geen beeld meer staat en bij wat er staat is ook
niet meteen duidelijk wat het voorstelt.
In de Sint Joseph komen we naast beelden van onze lieve
Heer (3x) en onze lieve Vrouw (3x), natuurlijk Sint Joseph
tegen (2x), maar ook Sint Antonius, H. Gemma, H. Thérèse
en Pater Pio.
Antonius is onmisbaar omdat wij zo vergeetachtig zijn.
Gemma herinnert aan de missies van de Passionisten en aan
de Gemmasoos.
Pater Pio (1887–1968) is een
eigensoortige heilige, wonderdoener, asceet, gestigmatiseerd,
biechtvader, man van de heilige
Mis. Zo dichtbij in tijd. Filmopnamen van hem tonen hoe hij
liep, sprak en de Mis opdroeg.
Indrukwekkend. Zijn gedachtenis vieren we op 23 september.
september 2010

Vaste Vieringen

Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie
met samenzang.
Zondag 11.15 uur Eucharistie
met koorzang Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie.
Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie.
Poolse Mis op de 2e en 4e zondag van de maand om 17.00
uur!
Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van
10.30 tot 12.30 uur: Mis,
koffie, inleiding, aanbidding.

Thérèse van Lisieux (1873–1897)
werd in 1925 heilig verklaard, het
jaar dat deze kerk gebouwd werd.
Zij was toen een mateloos populaire heilige. Bijzonder om te zien
is hoe deze populariteit eind vorig eeuw in de jaren ’90 weer oplaaide: Thérèse is weer helemaal
terug. Niet meer onder een al te
zoetsappig laagje - al was daar
niets mis mee - maar in de realiteit
van haar geestelijk leven. Een buitengewoon doortastende vrouw, zo jong als ze was, die juist
heel scherp het wezenlijke kon onderscheiden van bijzaken
en radicaal Jezus volgde en de Kerk liefhad en daar geen
compromissen in duldde. Haar gedachtenis valt op 1 oktober.
Zonder de heiligen en zonder de heiligenbeelden in onze
kerken, zou het geloof veel individualistischer, egocentrischer, armer en moeilijker zijn. Gelukkig dat de Kerk na elke
grote en kleine beeldenstorm weer opveert.

Agenda

September
Dinsdag 7 september
Start Muziekgroep WJD Leiden
Paramaribo
In de H. Lodewijk.
Daarna 21 sept. 5 en 19 okt.

Info-avond: wat gaat de clustervorming
voor onze parochie betekenen?
Het bisdom heeft ons opgedragen te gaan clusteren. Dit zal
in 2011 gaan plaatsvinden.
Een vergaande vorm van samenwerken en samengaan van
acht parochies in Leiden en omgeving.
Wat gaat dit betekenen voor onze parochie? Hoe gaan we
als Sint Josephkerk verder? Wat gebeurt er met de vieringen? Waar gaan de collectes heen? Houden we een pastoor
of krijgen we ‘een team’? Allemaal belangrijke vragen.
Op dinsdag 12 oktober bent u uitgenodigd in de parochiezaal van de Sint Lodewijk, Steenschuur 17, om hierover geïnformeerd te worden en om uiteraard allerlei vragen te
stellen. Mw. B. Albers zal namens het bisdom aanwezig zijn.
Deze avond is tevens de informatieavond voor de parochianen van de H. Lodewijkparochie.
Koffie vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur begint de avond.
Om 22.00 ronden we die af en is er nog gelegenheid voor
een glaasje.
Mocht u op deze avond niet kunnen, dan kunt u wellicht
eenzelfde bijeenkomst in de Sint-Petrusparochie volgen:
Woensdag 27 oktober, parochiezaal links van de Sint-Petruskerk. We hopen dat velen van u aanwezig zijn om samen
als Sint-Josephgemeenschap ook na de clustering verder de
toekomst in te gaan.
Pastoor Smith

Maandag 18 oktober
H.Mis Overrhijn om 10.30 uur.
Donderdag 21 oktober
14.00 – 16.00 uur Aanbidding.

Vrijdag 29 oktober
Kizikids (zie elders).

Donderdag 16 september
14.00 – 16.00 uur Aanbidding.

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Gezinsmis met Kinderkoor in de Sint-Petruskerk.

Maandag 20 september
Start Alpha cursus, zie elders.
Woensdag 22 september
10.00 uur KBO mis met erna
koffie in de dagkapel van de
Sint Petruskerk.
Donderdag 23 september
Start serie over het Tweede
Vaticaans Concilie, zie elders.

Zaterdag 2 oktober
Pater Pio Gebedsgroep.
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Woensdag 13 oktober
11.00 – 12.00 uur Aanbidding
in de Sint-Petruskerk.

Dinsdag 14 september
Start JPII groep, zie elders
Daarna 28 sept., 12 en 26 okt.

Oktober

Rondom de Kerk

Vrijdag 8 oktober
19.00 uur WJD Mis in de
H. Lodewijkkerk.

Woensdag 27 oktober
10.00 uur KBO mis met erna
koffie in de dagkapel van de
Sint-Petruskerk.

Zondag 19 september
Jubileum van de kerk, met erna
Wandeling door de wijk (zie
hiernaast).

Er zijn weer de nodige vakantiegroeten binnengekomen.

Donderdag 7 oktober
• Ouderenmis in de Ridderzaal
met erna een kopje koffie.
• Heer, leer ons bidden, in de
H.Lodewijkkerk.

Woensdag 8 september
11.00 – 12.00 uur aanbidding in
de Sint-Petruskerk.

Zaterdag 18 september
19.00 uur Gezinsmis met kinderkoor in de Sint-Petruskerk.

Kerk groet kerk

Maandag 4 oktober
19.00 uur Rozenkrans.
Op weekdagen om 19.00,
behalve op woensdag om 18.30
uur.
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November
Maandag 1 november
Allerheiligen
H. Missen in de H. Lodewijk
(09.00 uur Gelezen Mis
19.00 uur Gezongen Mis) en
Sint Petruskerk (19.00 uur).
Dinsdagdag 2 november
Allerzielen Gedachtenis
19.00 uur Requiemmis
met Sint-Josephkoor.

Kerkbestuur
Pastoor Smith,
Dhr. P.A.Th.M. Prinsen secretaris a.i.,
Dhr. A.W.G. Cremers penningmeester, Dhr. J. Werk, lid,
Mw. B. Ratti, lid
Mw. J.C. Overdijk, adviseur
Dhr. M. v. d. Klugt, adviseur
Mw. C. Weller, notuliste.

PAROCHIE ST. JAN’S ONTHOOFDING
Sint Jan’s Onthoofding: Zuidbuurtseweg 13, Christus Dienaar: Van Swietenstraat 1-3.
Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, tel. 071 580 12 15.
E-mail: stjansparochie@live.nl, website ‘Raad van Kerken’: www.kerkvanzoeterwoude.nl.
Openingstijden pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com
Pastoraal werker: mw. M.A.E. Hoogervorst, tel. 06 20 55 14 58, e-mail: m.hoogervorst@live.nl
Bij dringende pastorale zorg ( zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer
van de federatie 06-22027668. Algemene kerkbijdragen: bankrekening 37 53 00 449 t.n.v.
Algemene kerkbijdrage. Bij dringende pastorale zorg ( zoals een uitvaart) contact opnemen
met het centrale nummer van de federatie 06-22027668.
Kopijadres: J.J. Baart, tel.: 071 5801580, e-mail: baartk@xs4all.nl.

Een nieuw seizoen!

er echt voor gaan. Die houding geeft inJe hoort nogal eens (vooral oudere) mensen nerlijke rust en zorgt ervoor dat een mens
verzuchten: gelukkig de vakantie is voorbij. gelukkig is.
We pakken het oude leven weer op. Is er dan
door de vakantie niets veranderd?
Voor het komende seizoen heb ik mijn
keuzes gemaakt. Na lang nadenken en
Persoonlijk ervaar ik het begin van een nieuw er over praten met God. En U? Heeft u al
seizoen als een soort Nieuwjaar. Er ligt weer keuzes gemaakt? Laten we er samen voor
een blanco werkjaar voor ons en aan ieder gaan t.b.v. het Evangelie in onze geloofsvan ons persoonlijk de opdracht om daar iets gemeenschap.
van te maken.

M. Hoogervorst,

pastoraal werkster
Veel mensen maken in deze periode ook plannen. Ze breken met oude gewoontes en gaan
hun dagen en weken proberen anders in te Oecumenische Opening van het
vullen. Sommige mensen gaan een cursus Kerkelijke Jaar van Zoeterwou
volgen, of zelfs een studie. Kortom we zijn de in de Christus Dienaarkerk
momenteel in een tijd van de frisse ideeën en
(nieuwe) keuzes maken.
Zondag 5 september om half tien beginnen zoals elk jaar de kerken van het dorp
Soms komen die keuzes bij de omgeving het kerkelijk jaar samen met een dienst.
hard aan. Een trouwe hulp in huis zegt dat We doen dit in de Christus Dienaar Kerk.
ze een fulltime baan heeft aangenomen en De meesten van U zullen het er wel over
niet meer kan komen schoonmaken. Iemand eens zijn, dat het een goede gewoonte is
die jarenlang in een werkgroep een voor- om na de zomervakantie, als wij de actitrekkersrol innam heeft aangegeven met dit viteiten van onze kerk weer opstarten,
werk te stoppen. En zo zijn er talloze voor- dat moment te markeren met een viering.
beelden van de consequenties die nieuwe Gezamenlijk beheren wij het kerkelijk erfkeuzes voor anderen hebben. Is dat ernstig? goed in ons dorp en het is goed om een
Ik denk het niet.
paar keer per jaar in enkele oecumenische
diensten dat met elkaar te beleven. DaarAls we de bijbel goed lezen vraagt Jezus ons van de waarde te herontdekken houdt ons
telkens weer keuzes te maken. Hij roept ons ook scherp en doet ons beseffen hoe wij
op Zijn weg te gaan en dat heeft soms een allen, zonder het monopolie op waarheid
enorme impact op de omgeving. Wat is er in voor de eigen kerk te kunnen opeisen, toede vrouw van Petrus omgegaan toen hij op gang hebben tot eindeloze bronnen van
een dag aankondigde dat hij niet meer zou spiritualiteit en vernieuwing.
vissen op het meer, maar een mensenvisser Ieder jaar vormt de opening van het kerkewas geworden? Toch heeft hij die keuze ge- lijk jaar weer een verrassende dienst, een
maakt en na hem miljoenen anderen in die verrassing die ons weer bereikbaar maakt
twee duizend jaar.
voor elkaar en tot samen vieren wordt. De
collecte zal zijn voor een project in MoldaWaar we ook voor kiezen, de opdracht is om vië, het armste land van Europa. U hoort
een keuze zorgvuldig te overwegen en na daar meer over tijdens de dienst.
lang nadenken en bidden de keuze te ma- De kinderen beginnen in de kerk en zetten
ken. En dan ook niet meer omkijken (wie de later met elkaar de viering voort in hun eihand aan de ploeg slaat en omkijkt, is het gen ruimte. Na afloop is er koffie.
koninkrijk der Hemelen niet waard), maar 
Raad van Kerken van Zoeterwoude
Rondom de Kerk
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden

22-03 Anna Schuur-Adegeest 65 jr.
04-04 Christianus van Meurs 81 jaar.
20-04 Magdalena van Velzen Cambier 86 jaar.
21-05 Gerardus Spierenburg 89 jaar.
22-05 Catharina Wijsman - de Jong
90 jaar.
23-05 Wilhelmus Zandbergen 81 jr.
27-05 Jaap van Leeuwen 73 jaar.
10-06 Cornelis Berg 94 jaar.
19-06 Sjors Olsthoorn 24 jaar.
15-07 Theodorus Berg 74 jaar.

Gedoopt
Fleur Knuttel – 7 maart.
Lieke Dolderman – 21 maart
(Hoofddorp).
Quirijn Martinali – 28 maart.
Thijmen Martinali – 28 maart.
Marijne Martinali – 28 maart.
Joaquin Schouten – 2 mei
(Amsterdam).
Norah Tas – 26 juni (Den Haag).
Yess Romijn – 26 juni (Nootdorp).

60 jaar getrouwd
Cors en Corrie
Rotteveel-Ammerlaan op 18 april.

Getrouwd
4 juni Mark Loomans en Petra van
Bohemen
20 augustus: Bart van der Poel en
Linda Heemskerk.

Gaan trouwen
8 september Patrick Zwaan en
Noelle van der Salm uit Stompwijk
in de St. Jan om 14.00 uur.
10 september Marco Berg en Lisette
de Rooij in de St. Jan om 15.00 uur.
24 september Pieter van Swieten
en Liesbeth Karstens in de Dorpskerk te Zoeterwoude met dominee
en pastoor.

Onderwerp
Tekst: Joke Sorgdrager

Nieuwe Bewegingen in Nederland

‘Nieuwe Bewegingen’ in de rooms-katholieke Kerk

Een teken van de heilige Geest?
De afgelopen eeuw zijn in onze katholieke Kerk diverse ‘Nieuwe Bewegingen’
ontstaan. Ook in ons land zijn veel van
deze Bewegingen actief. In de afgelopen dertig jaar zijn ze opmerkelijk gegroeid. Tijd om ook in Rondom de Kerk
hieraan aandacht te besteden!

Wat zijn eigenlijk ‘Nieuwe bewegingen’? Tegen welke achtergrond zijn
ze ontstaan en hoe kijkt de Kerk
tegen hen aan?
Nieuwe bewegingen ontstaan vaak
als antwoord op de veranderende
tijd, die om nieuwe vormen van
kerkelijk leven vraagt. Het zijn heel
verschillend religieus geïnspireerde
organisaties en gemeenschappen,
die niet onder één noemer zijn te
brengen, zie het overzicht hiernaast. Zij hebben met hun eigen
spiritualiteit gaandeweg een plaats
gekregen in de Kerk. Ze trekken
vooral ook jonge mensen aan en
kennen roepingen tot het priesterschap en religieus leven, maar in
hun geledingen zijn alle generaties
vertegenwoordigd. Ook priesters en
religieuzen zijn er te vinden.

Van alle tijden
Nieuwe Bewegingen binnen de Kerk
zijn geen nieuw verschijnsel, ze zijn
van alle tijden. Zo komen er in de
Middeleeuwen de nieuwe orden van
franciscanen en de dominicanen en

Hieronder staan in alfabetische volgorde Nieuwe Bewegingen in de ruime zin van het
woord, die actief zijn in Nederland. In de komende nummers van Rondom de Kerk
wordt over aantal van deze Bewegingen meer verteld.

rig rekening te houden” met deze
criteria:
• de roeping tot heiligheid van elke
christen (geestelijke groei)
• belijdenis van het katholieke
geloof (verkondiging en catechese)
• getuigenis van een hechte en
overtuigde gemeenschap (relatie met
de universele Kerk)
• overeenstemming met en deelname
aan het apostolische doel van de
Kerk (evangelisatie, missie)
• inzet voor een menselijke maatschappij (sociale leer, diaconie).

Honderdduizenden mensen van Nieuwe Bewegingen vol enthousiasme op het
Sint-Pietersplein in Rome. Aan de vooravond van Pinksteren in 2006.

in de zestiende eeuw de jezuïeten
en de hervormde karmelieten als
antwoord op de vragen en problemen in hún tijd. In de achttiende
en negentiende eeuw ontstaan de
caritatieve congregaties. Ook meer
kleinschalige initiatieven horen
hierbij, zoals de Graalbeweging en
de Katholieke Actie.

van een gemeenschap centraal. De
stemming is er over het algemeen
opgewekt en hoopvol – een welkom
contrast met de algemene mening
over de huidige Kerk in Europa. Ze
leggen de nadruk op verdieping en
dialoog met de moderne wereld.
Het zijn geen eendagsvliegen.

De heilige Geest

In 1988 zijn enkele kaders vastgesteld voor nieuwe kerkelijke Bewegingen, ook om erkenning van het
Vaticaan te kunnen krijgen. In
1998 vraagt paus Johannes Paulus II de kwart miljoen aanwezige
mensen van Nieuwe Bewegingen in
Rome “steeds edelmoedig en nede-

Wat de Bewegingen gemeen hebben is nieuwe aandacht voor het
werken van de heilige Geest,
liefde voor de Kerk en aandacht
voor een verzorgde liturgie. Daarnaast staat zowel het persoonlijke
geloofsleven als het deel uitmaken

Kaders en erkenning

De Moderne Devotie, nieuwe beweging
In de vijftiende eeuw is Zwolle het centrum
van de Moderne Devotie, een nieuwe kerkelijke beweging binnen de rooms-katholieke
Kerk. De moderne devoten hebben kritiek op
de leefwijze van de geestelijkheid en wensen
sober en eenvoudig te leven. Initiatiefnemer
van de beweging is Geert Grote, die stamt uit
een magistraatsfamilie uit Deventer. Na een
onstuimige studententijd komt hij tot inkeer.
In 1374 schenkt hij zijn huis aan vrome vrouMonument voor Thomas à Kempis bij de ingang
van Begraafplaats Bergklooster in Zwolle.
Rondom de Kerk
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wen die samenwonen en –werken om sterker
te staan: er is zo goed als geen sociale verzorging voor hen.
De regels waaronder de ‘broeders en zusters
des gemenen levens’, zoals de moderne devoten zich ook wel noemen, zijn bijna kloosterregels. Stilte, ingetogenheid en trouwe
uitoefening van godsdienstige plichten zijn
kenmerkend. Zij leven in simpele burgerwoningen. De Moderne Devotie heeft de Kerk
van binnenuit vernieuwd, niet in de laatste
plaats door het boekje van Thomas à Kempis
De navolging van Christus.

Zo kunnen paus en bisschoppen
nieuwe bewegingen toetsen en helpen hun weg in de Wereldkerk te vinden. In hetzelfde jaar 1998 zegt kardinaal Joseph Ratzinger, onze huidige paus: “Men moet er zich er ook
voor hoeden een te strakke definitie
te hanteren, want de heilige Geest
komt steeds weer met nieuwe verrassingen en pas als we terugkijken,
ontdekken we een gemeenschappelijk zijn in de grote verscheidenheid.”
In juni 2006 worden de Movimenti
opnieuw uitgenodigd in Rome voor
de Vesperdienst aan de vooravond
van Pinksteren. Er komen 400.000
mensen naar toe.

Hoop voor de toekomst
Nieuwe Bewegingen weten zich
gesteund door paus Johannes
Paulus II en zien in paus Benedictus
XVI een nog sterkere bondgenoot. Dit
komt vooral omdat veel Bewegingen
zich inspannen voor missie en evangelisatie, een onderwerp dat beide
pausen na aan het hart ligt. De Kerk
is immers bedoeld om de boodschap
van het Evangelie door te geven aan
anderen, en aan nieuwe generaties.
Paus Benedictus XVI: “Ook in de geseculariseerde wereld dorst de ziel van
de mens naar God.” Velen zijn ervan
overtuigd dat Nieuwe Bewegingen in
samenwerking met parochies en daarnaast, het katholieke geloofsleven
kunnen helpen verbreiden en verdiepen. Dat is op veel plekken ook te
zien! Een belangrijk teken van hoop
voor de toekomst van onze Kerk.

Arkgemeenschap – Oecumenische leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke handicap het leven met elkaar
delen. De Ark is in Rondom de Kerk nummer 6
van dit jaar besproken.

Gemeenschap Paus Johannes XXIII – De
arme, dienende lijdende Christus navolgen
door het leven te delen met de minsten.

Katholieke Charismatische Vernieuwing
– Nieuwe aandacht voor de werking van de
Broeder en zusters van Sint Jan – Monastie- heilige Geest en voor zijn gaven, de chariske gemeenschap met nadruk op intellectuele ma’s. Ten dienste van de parochies.
vorming en jongerenapostolaat. Over deze
gemeenschap staat Rondom de Kerk nummer Legioen van Maria – Het geloofsleven sti4 van dit jaar een artikel.
muleren in parochies door apostolaatswerk in
de ruimste zin van het woord.
Broeders en zusters van het Mensgeworden
Woord - Monastieke gemeenschap met na- Marriage Encounter – Vanuit christelijke ledruk op jongerenwerk.
vensvisie mensen de kans geven hun droom
voor hun relatie opnieuw in herinnering te
Comunione e Liberazione – Door gemeen- brengen, en tot werkelijkheid te laten worschap naar bevrijding met nadruk op de dia- den.
loog met de wereld middels kunst en cultuur.
Missionarissen van de Naastenliefde, beter
Cursillio – De rijkdom en de vreugde van het bekend als Zusters van Moeder Teresa - Zorg
geloof drie dagen lang beleven en méémaken. voor de allerarmsten.
Focolarebeweging – Door de wederzijdse Neo-catechumenale Weg – Een weg van ‘her’
liefde Jezus aanwezig laten zijn in Kerk en ontdekking van het christenzijn voor jongemaatschappij, met nadruk op de eenheid van ren en volwassenen van onze tijd.
de mensheid. Stichteres Chiara Lubich.
Opus Dei - Nadruk op de heiliging van het
Foyer de Charité – Een lekengemeenschap dagelijks leven. Stichter Mgr. Josemaría
waar mannen en vrouwen samen met een pries- Escrivá.
ter een christelijk gezin vormen. Aanbod van
verdiepingsretraites. Stichteres Marthe Robin. Orde van Franciscaanse Seculieren –
Streven een evangelische leefwijze na, geïnGeloof en Licht (Foi et Lumière) – Gemeen- spireerd door Franciscus en Clara.
schappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van Sint-Egidiusgemeenschap – Luisteren naar
de gemeenschap zijn.
het evangelie en inzet voor de armen. Internationaal werken aan vrede en verzoening
Gemeenschap Chemin Neuf – Een apostoli- tussen godsdiensten, volkeren en culturen.
sche gemeenschap, omwille van Christus en Stichter Andrea Riccardi.
het Evangelie met aandacht voor gezinnen.
Werkgroep Katholieke Jongeren – Plaats
Gemeenschap Emmanuel – Gelovigen die waar jongeren samenkomen in geloof en onzich samen inzetten in een leven dat zowel derlinge vriendschap en andere jongeren helcontemplatief als apostolisch is. Charismati- pen hun weg naar Christus te vinden vanuit
sche spiritualiteit.
het katholieke geloof.
Bronnen:

Gemeenschappen van de Heilige Familie
Onder andere de brochure van de gezamenlijke nieu– Gemeenschappen die zich laat inspireren we bewegingen en gemeenschappen in Nederland,
door de levenswijze Jozef, Maria en Jezus.
2008 en www.stucom.nl.
Sinds 1999 bestaat het Overleg Nieuwe Bewegingen in Nederland, dat nu zo’n drie keer per
jaar wordt gehouden. Annemiek Kurstjens, secretaris van dit overleg en lid van Focolare: “In het
begin was het vooral om elkaar te leren kennen en te leren waarderen: allen zijn we immers deel
van dat ene Lichaam. Hier is bijgekomen groei naar een grotere eenheid en wederzijdse liefde.”
Rondom de Kerk

19

september 2010

Kinder Hoek

Oogstdankfeest

ST. LAURENTIUSPAROCHIE
Tekening: Carel Bruens

Het Oogstdankfeest is in onze cultuur een traditioneel
feest om God te bedanken voor de oogst. Het feest wordt
gevierd aan het begin van de herfst, als de oogst binnen
is. We versieren dan vaak de kerk met alles dat met de
oogst te maken heeft. Bijvoorbeeld collages van zaden, of
bloemstukken van fruit, groente en graan. Na de dienst
worden de meegebrachte producten weggegeven aan
voedselbanken of verpleeghuizen.

e n P l a n t e n i n d e B ij b
n
e
r
el
D ie
de Slang

Prijsvraag!
Deze keer is de prijsvraag een kleurwedstrijd. Op de website
www.rondomdekerk.nu staan mandala’s, die passen bij het thema ‘Oogstdankfeest’. Vraag
je ouders of ze de
mandala’s willen
uitprinten. Je kunt
ze dan inkleuren
en opsturen naar
de KinderHoekredactie, Magda de
Haasstraat 11,
2331 BK Leiden.
Op 3 oktober 2010 moet
je kleurplaat bij ons binnen zijn. De
winnaar krijgt een leuke prijs!

Als je het woord ‘Slang’ in de Bijbel
leest, weet je dat er iets slechts gaat
gebeuren of dat je met een nare persoon te doen hebt. Maar waarom heeft
de arme slang zo’n slechte naam?
In hete landen, zoals Israël en Egypte,
wonen veel slangen. Ze liggen onder stenen of kruipen in muren. Andere hangen
in de vijgenbomen. En doordat sommige
giftig zijn, hebben alle slangen een slechte naam gekregen. Mensen
zijn bang voor de slang!

Sluw
Een van de eerste Bijbelse
verhalen gaat over een

Gevaarlijk

R o n d o m de oogst
Simon van Es, 10 jaar

Kweekt bloemen, groente en fruit
Vieren jullie in de kerk het
Oogstdankfeest?
Woon je op een boerderij?
Mijn oom gaat samen met andere boeren naar de
Nee, maar mijn oom wel. De boerderij heet dankviering voor de oogst. Dat is in de Sint-LauVeelust en mijn moeder is daar geboren. Ik rentiuskerk in Stompwijk. Daar ben ik misdienaar.
kan van mijn huis ernaar toe fietsen. Daar Ze leggen groente, fruit en kaas rond het altaar.
staat mijn eigen koe, Pinky, in de wei. In
Na de dienst geven ze alles aan de bewoners van
mijn tuintje op de boerderij groeien aard‘Swetterhage’. Dat is een huis waar gehandicapte
beien, zonnebloemen, bonen, radijsjes en
mensen wonen.
maïs. En met school gaan we elke vrijdag
Op welke school zit je? Wat zijn je hobby’s?
naar boerderij Akkerlust.
Ik zit op de Maerten van den Veldenschool, na de
Wat vind je het leukst om
zomervakantie ga ik naar groep 7. Mijn hobby is
te doen?
natuurlijk de boerderij, en ik hou van voetballen
Ik vind het leuk om te hooien en de koeien en schaatsen. Ook ben ik lid van sportvereniging
uit de wei te halen. Op Akkerlust moet je
Stompwijk ‘92.
de paardenstal uitmesten en soms gaan wij En later? Wat wil je later worden?
ook slootje springen. Ook over brede sloten Later wil ik boer worden en de boerderij van mijn
dus ik ben er wel eens ingevallen!
oom overnemen.
Rondom de Kerk

slang. Adam en
Eva woonden
in de Hof van
Eden. God had
hen verboden om
vruchten te plukken van de Boom van
de Kennis van Goed en Kwaad. Maar de
sluwe slang haalde Eva over om toch
een appel te eten. God was boos. Adam
en Eva moesten de Tuin verlaten en
de slang moest voortaan stof eten en
op zijn buik kruipen.
Natuurlijk eet een echte
slang geen stof, hij eet
insecten en kleine diertjes, maar de mensen
van toen dachten echt
dat het zo was.
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Als mensen worden vergeleken met
slangen, betekent dat dat ze slecht
zijn. Jezus noemde de farizeeërs ‘kinderen van adders’. Wist je trouwens dat
adders geen eieren leggen maar hun
jong levend baren? Dan is een nest van
adders een gevaarlijke plek! Toen de
Israëlieten uit Egypte vluchtten, werden ze in de woestijn aangevallen door
giftige slangen. Mozes maakte een
slang van metaal en zette hem op een
hoge paal. De mensen die keken naar
die slang, werden van de slangenbeten
genezen.

Hoop
Maar zelfs in de Bijbel is er hoop voor
de slang. De profeet Jesaja voorspelt
een tijd waarin ‘de zuigeling speelt bij
het hol van de adder, het kind strekt
zijn hand uit naar het nest van de
slang’. Dat betekent dat er een tijd zal
komen waarin wij niet meer bang hoeven te zijn voor de slang!

Kerk en Pastorie: Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 - 580 16 04.
E-mail: sintlaurentius@hotmail.com, website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastoor: J. A. van der Bie, tel. 071 - 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Pastoraal werker: mw. M. A. E. Hoogervorst, tel. 06 20 55 14 58, e-mail: m.hoogervorst@live.nl.
Algemene kerkbijdragen en misintenties: op RABO rekening 3615.02.168.
Donaties t.b.v. het restauratiefonds op RABO rekening 1433.26.430.
Kopij- adres: Antoon van Santen, tel.: 071 580 12 34, e-mail: ahjvsanten@casema.nl.

Kringloopwinkel ‘De Stal’ voor Doopviering met Maria in ons
restauratie Laurentiuskerk
midden
Om geld in te zamelen voor restauratie van
de Laurentiuskerk in Stompwijk is op 17
april kringloopwinkel ‘De Stal’ aan de Dr.
van Noortstraat 137A geopend.
Met heel veel enthousiaste vrijwilligers is
een oude stal opgeknapt tot een prachtig ingerichte winkel. Haast alles in de
stal is door sponsors en vrijwilligers geleverd, zoals de vloerbedekking, polo’s.
Mensen schenken hun goederen heel
spontaan voor dit goede doel en de opbrengsten komen volledig ten goede voor
de restauratie van de Laurentiuskerk in
Stompwijk.
Inmiddels staat ‘De Stal’ helemaal vol met
prachtige goederen. De grote goederen zoals kasten, eethoeken, banken enz. staan
in een grotere ruimte die een Stompwijker
spontaan heeft aangeboden. Deze meubels hebben wij in een fotoverkoopboek,
dit boek ligt bij de entree. Wanneer u een
kijkje komt nemen in ‘De Stal’ vraag er naar
en kijk het boek in.

Zondag 15 augustus zijn er in een doopviering, voorgegaan door pastoraal werkster
M. Hoogervorst, drie dopelingen in de parochie gemeenschap opgenomen. Mede door
de restauratie van de Laurentiuskerk moesten wij uitwijken naar het dorpshuis tegenover deze kerk.
Het was een prachtige viering, bijgewoond
door zo’n 100 mensen. Voor de kinderen
werd een speciaal doopverhaal voorgelezen
waar zowel de prentjes als de tekst zeer begrijpelijk waren weergegeven.
De ouders hebben ook hun steentje bijgedragen aan deze viering door in de voorbereidingsavond een prachtig boekje samen te
stellen met gebeden en liederen. Enkele liederen waren speciaal voor deze Mariadag.
Tevens hebben de ouders, door een kaars op
te steken bij Maria, haar als beschermvrouw
over de ouders en hun dopeling afgeroepen.
Al met al een viering om op terug te kijken.

U kunt uw goederen die schoon, heel en
nog goed bruikbaar voor een ander zijn, inleveren tijdens onze openingstijden.
Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur,
zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Geboren
14 juli Maud Helena
Wilhelmina Hoogervorst.
Melanie Anna Maria zusje van
Giovanni Zoetermeer.

Dopen
In de doopviering van 15
augustus werden de volgende
dopelingen in de RK parochie
opgenomen: Levi Marcus
Antonius Hansen, Marit
Elizabeth Ammerlaan, Ronja
Cornelia Wilhelmina van Tilburg.

Huwelijk
De volgende bruidsparen hebben
elkaar het ja woord gegeven en
trouw beloofd.
Wilfred Berg en Mariska Burks,
Wilfred van Haastert en Christel
Kortekaas.
De parochiegemeenschap wenst
jullie alle goeds voor de toekomst.

Overleden
Dhr. Douwe de Winter in de leeftijd van 59 jaar.
Mw. An Koeleman van Veen in
de leeftijd van 77 jaar.
Mw. Truus Hilgersom - Verhart in
de leeftijd van 73 jaar.
Mw. Annie van der Burg van Veen in de leeftijd van 84
jaar.

H.Vormsel
Er hebben zich 14 kinderen aan-

Goederen die wij niet innemen zijn: computers, beeldschermen, printers, zwart/wit tv’s,
restanten van rommelmarkten, gevaarlijke
goederen zoals (KCA) e.d.
Graag begroeten wij u in de stal.
Namens alle vrijwilligers

www.kringloopdestal.nl
Voor donaties voor restauratie van de kerk
kunt u ook gebruik maken van bankrek.nr.
015.55.13.427 t.n.v. De Stal, Laurentiuskerk
Stompwijk.

De parochiegemeenschap van Stompwijk fe- gemeld voor het H. Vormsel op
liciteert de ouders met hun opname in de pa- 20 november.
rochie H.Laurentius te Stompwijk. Op de foto
Gezocht
de trotse ouders met de dopelingen.
Voor de viering op 19 september zijn al twee
dopelingen aangemeld. Een ieder die zich wil
aansluiten met een dopeling is van harte uitgenodigd. De voorbereidingsavond is 31 augustus. In de regel moeten ouders hun dopeling zes weken voor de doopdatum opgeven
bij het secretariaat.
Rondom de Kerk
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Een pianist(e) voor het begeleiden van het kinderkoor voor de
gezinsvieringen.
Aanmelden bij 071 1580 12 34.

Vastenactie 2010
De voorlopige opbrengst bedraagt
e 3475,89. Hartelijk dank voor uw
bijdrage. MOV Stompwijk.

H. LODEWIJKPAROCHIE

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond

18.00 uur H. Mis
met samenzang.
First and third Saturday
English Mass.
Nadien Biechtgelegenheid.

Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5218113, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, tel.: 071 - 5130700.
Postbank: 60 72 98, Rabobank: 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, tel.: 071 5892200, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.

Zaligverklaring Kardinaal Newman
In september zal de Paus
Engeland bezoeken. Tijdens zijn bezoek zal hij
op zondag 19 september
John Henry Newman zaligverklaren. Newman was
van huis uit een Anglicaan, geboren in 1800. Als
anglicaans ‘priester’ bleef
hij zoeken naar het wezen
van de Kerk en zo kwam hij uit bij de Catholica. Ondanks zijn
aversie van huis uit van de roomse Kerk (een reformatorisch
trekje?) liet hij de waarheid zwaarder wegen. In 1845 werd
hij katholiek en in 1847 priester gewijd. Veel van zijn oude
vrienden verlieten hem, anderen volgden hem. Het tweede
deel van zijn leven werd niet minder moeilijk, maar nu kon
hij al zijn talenten in dienst stellen van de Heer èn Zijn Kerk.
Newman was een scherpzinnig theoloog, met de gave van
wijsheid. Een deemoedig bidder en man van de vriendschap,
een gentleman. In 1879 ontving hij de eretitel van kardinaal. Zijn wapenspreuk luidde: Cor ad cor loquitur, Het hart
spreekt tegen het hart. Op 11 augustus 1890 overleed hij.
Als we ons verdiepen in zijn leven en geschriften - dat zijn
er heel wat - ontmoeten we een man die zich heeft laten
leiden door de H. Geest. Zijn persoon, zijn levenskeuzen en
zijn werken hebben daarom een profetische inslag en dat
maakt hem uiterst actueel. We mogen de Heer dankbaar zijn
voor zulke heiligen en de Kerk dat Zij deze man opnieuw
in het licht plaatst, als wegwijzer, voorbeeld en voorspreker.

Pastoor Smith

H. Lodewijkfeest - 17 oktober
De gedachtenis van de H. Lodewijk wordt gevierd op 25
augustus. Dat is altijd ofwel nog in de vakantie ofwel vlak
na de vakantie. Daarom
is het parochiefeest verplaatst naar de zondag
het dichtst bij de datum
van kerkwijding. Die vond
plaats op 17 oktober 1809
en dit jaar valt 17 oktober
op een zondag! Daarom
vieren we het parochiefeest die dag. Het Misformulier is dat van kerkwijding. In de middag is er
Rondom de Kerk
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een plechtig Lof om 16.00 uur (vier uur)! Na het Lof bent
u uitgenodigd voor een receptie in de zaal op Steenschuur
nummer 17. We hopen velen van u en van andere parochies
daar te begroeten.

Heer leer ons bidden
Al heel wat jaren is er dit aanbod als hulp voor ons gebed.
We zijn begonnen met Aanbidding, daarna de Lectio Divina.
Twee jaar lang hebben heiligen ons hun wijze lessen geleerd
over het bidden. Vorig jaar ging het over allerlei praktische
punten van het bidden. Dit najaar stellen we ons de vraag
hoe we door de dag heen kunnen - blijven - bidden.
Iedere eerste donderdag van de maand.
In de H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19. Na de Mis van 19.00
uur, dus om 19.30 uur:
Inleiding en begeleide aanbidding met zang, teksten en
stilte. Tot 20.30 uur.
Iedereen is welkom en de avonden zijn afzonderlijk te volgen. Wat komt aan bod:
2 sept Het Jezusgebed		
7 okt De Rozenkrans
4 nov Het Getijdengebed
2 dec Schietgebeden
Deze avonden willen een hulp zijn om door de dag heen te
bidden.

Bidden voor de jongeren + aanbod voor
de jongeren
Elders in dit blad vindt u uitvoerige informatie over het gebedsinitiatief voor de jongeren en om roepingen. Zonder gebed
blijven we vaak steken in goedbedoelde acties. Met gebed
vragen we Gods Geest om ons te leiden, harten te openen en
onze bescheiden inzet vruchtbaar te maken.
Gelukkig is de H.Lodewijk - met onder andere de Sint Joseph
- een jongerenrijke parochie en zijn er in Leiden de nodige
jongeren die hun geloof serieus nemen. Voor hen is er door de
kapelaan en medewerkers een heel aanbod opgezet voor het
nieuwe jaar. Niet alleen als voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen, volgende zomer in Madrid, maar er is voor ieder
wat wils: van vormelingen tot jongeren die hun roeping willen
ontdekken. Zie elders en de flyers en www.wjdleiden.nl.

Kindercrèche
Vanaf zondag 5 september beschikt de H.Lodewijk over
een kindercrèche. Tijdens de Zondagsmissen kunnen de allerkleinsten naar de Gerfkamer worden gebracht. Een of
september 2010

Zondag
10.00 uur Latijnse Hoogmis
11.30 uur H. Mis, samenzang
17.00 uur Lof.

twee ouders vangen ze daar op. De Gerfkamer is te vinden bij
binnenkomst links tussen Sint Antonius van Padua en Sinte
Thérèse van Lisieux!
Dankzij enkele vrijwilligers is dit middels een rooster mogelijk.
Mocht u deze groep willen versterken, dan ligt er achterin de
kerk een intekenlijst.

Door de Week

WJD Missen

Eucharistische aanbidding

Maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag

09.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Voor het nieuwe initiatief van de ‘Wereld Jongeren Dagen’Mis: zie elders. De eerste keer is vrijdag 8 oktober, 19.00 uur.

Zaterdag 10.00 – 12.00 uur.

Info-avond: wat gaat de clustervorming
voor onze parochie betekenen?

September

Agenda

Zaterdag 4 september
18.00 uur English Mass.

Het bisdom heeft ons opgedragen te gaan clusteren. Dit zal in
2011 gaan plaatsvinden.
Een vergaande vorm van samenwerken en samengaan van
acht parochies uit Leiden en omgeving.
Wat gaat dit betekenen voor onze parochie? Hoe gaan we als
H. Lodewijkkerk verder? Wat gebeurt er met de vieringen?
Waar gaan de collectes heen? Houden we een pastoor of krijgen we ‘een team’? Allemaal belangrijke vragen.
Op dinsdag 12 oktober bent u uitgenodigd in de parochiezaal
van de Sint Lodewijk, Steenschuur 17, om hierover geïnformeerd te worden en om uiteraard allerlei vragen te stellen.
Mw. B. Albers zal namens het bisdom aanwezig zijn. Deze
avond is tevens de informatieavond voor de Sint-Josephparochie.
Koffie vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur begint de avond. Om
22.00 ronden we die af en is er nog gelegenheid voor een
glaasje.
Mocht u op deze avond niet kunnen, dan kunt u wellicht eenzelfde bijeenkomst in de Sint-Petrusparochie volgen: Woensdag 27 oktober, parochiezaal links van de Sint-Petruskerk.
We hopen dat velen van u aanwezig zijn om samen als
H. Lodewijkgemeenschap ook na de clustering verder de toekomst in te gaan.
Pastoor Smith

Dinsdag 7 september
Start Muziekgroep WJD-Leiden
Paramaribo.
Daarna 21 sept., 5 en 19 okt.

Oktober
Zaterdag 2 oktober
• Pater Pio gebedsgroep in de
Sint Joseph
• 18.00 uur English Mass.
Dinsdag 5 oktober
18.40 uur Rozenkrans
Vooraf aan de Avondmissen op
dinsdag, donderdag en vrijdag
wordt de Rozenkrans gebeden.
Donderdag 7 oktober
Heer, leer ons bidden.
Vrijdag 8 oktober
19.00 uur WJD Mis.
Woensdag 13 oktober
11.00 - 12.00 uur aanbidding in
de Sint-Petruskerk.
Zaterdag 16 oktober
18.00 uur English Mass.
Zondag 17 oktober
Hoogfeest van kerkwijding en
Sint Lodewijk.
16.00 uur plechtig Lof met erna
receptie op nummer 17.

Woensdag 8 september
Donderdag 21 oktober
11.00 tot 12.00 uur
14.00 - 16.00 uur aanbidding in
aanbidding in de Sint-Petruskerk.
de Sint-Josephkerk.
Dinsdag 12 september
Start JP II groep.
Daarna 28 sept.,
12 en 26 okt.
Donderdag 16 september
14.00 - 16.00 uur aanbidding
in de Sint-Josephkerk.

Woensdag 27 oktober
10.00 uur KBO mis met erna
koffie in de dagkapel van de
Sint-Petruskerk.
Vrijdag 29 oktober
Kisikids (zie elders).

Zaterdag 30 oktober
Zaterdag 18 september
19.00 uur Gezinsmis met Kin• 18.00 uur English Mass
derkoor in de Sint-Petruskerk.
• 19.00 uur Gezinsmis met
Kinderkoor in de Sint-Petruskerk.

November

Maandag 20 september
Start Alpha-cursus. Zie elders.

Roomburgh zoekt een organist(e) of
pianist(e)

Woensdag 22 september
10.00 uur KBO mis met erna
koffie in de dagkapel van de
Sint-Petruskerk.

Voor de begeleiding van de zang tijdens de liturgievieringen.
Informatie kunt u telefonisch inwinnen bij
rector H.J.M. Hofstede, tel. 071-582 01 19.
Uw reactie kunt u richten aan: mevrouw H.M.T. van Dijk,
per mail: hvandijk@roomburgh.nl,
per post: Hof van Roomburgh 46, 2314 ZC Leiden.
Rondom de Kerk

Donderdag 23 september
Start serie over het Tweede
Vaticaans Concilie. Zie elders.
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Maandag 1 november
Allerheiligen
09.00 uur Gelezen Mis
19.00 uur Gezongen Mis van dit
Hoogfeest.
Dinsdag 2 november
Allerzielen Gedachtenis
19.00 uur Requiemmis.

SINT-PETRUSPAROCHIE
Kerk: Lammenschansweg 40a, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 - 512 19 12.
E-mail: secretariaat@sintpetrusleiden.nl, website: www.sintpetrusleiden.nl.
Openingsuren pastorie: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Pastoor: J.H. Smith, 071 - 521 81 13, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail kapelaanmichel@gmail.com.
Parochiecontactpersoon: Mevrouw A.W. Rijsbergen-van der Krogt, tel.: 06 237 526 74.
Algemene kerkbijdragen: ING: 25 54 152, bank: 56 62 11 890, t.n.v. financiële commissie St.
Petrusparochie, Leiden. Intenties: ING: 35 31 811, t.n.v. Petruskerk - Stipendia, Leiden.
Kopij-adres: Plonie Rijsbergen, tel. 071 513 14 86, e-mail: plonierijsbergen41@hetnet.nl.

Rondom de Petrus…

Engelen bestaan, bidden en werken
“Als je over de duivel spreekt, dan trap je op zijn staart!” Dat
is niet zo’n vlijend woord. Er bestaat een variant: “Als je over
de engel spreekt, dan hoor je zijn vleugeltjes ruisen.” Zullen
we die voortaan maar gebruiken?
Engelen zijn door God geschapen om Hem te dienen. Een
groep werd afvallig en kennen wij (helaas) als de duivel en
zijn trawanten. Die liggen de mens en God dwars op soms
heel wrede wijze. De engelen die God trouw zijn gebleven aanbidden Hem en worden door Hem als helpers van
de mensheid uitgezonden. Engelen zijn sinds een paar jaar
weer in en in veel winkels zijn ‘engeltjes’ te koop. Ook klinken er allerlei ‘engel-ervaringen’. Maar hoe weten we nu of
die echt zijn? Engelen worden door de Drie-ene God gezonden om ons dichter bij de Godmens Jezus te brengen en verder binnen te leiden in Zijn Kerk. Daar hebben we dus een
vrij helder criterium om te toetsen of een engel-ervaring ook
echt een ervaring van een
goede engel is geweest.
Drie Engelen kent de Kerk bij
naam, de aartsengelen: Michael (de strijder tegen het
kwaad en de duivels), Rafael
(de gids en genezer) en Gabriel (de brenger van goede
tijdingen). Op 29 september
vieren we hun feest.
En dan krijgt iedere mens van
de Heer een ‘eigen engel’,
onze Engelbewaarder. Pater Pio noemde hem, zijn ‘goede
vriend’. Hij schreef eens: “Ik richt mij tot mijn engelbewaarder, en toen hij een tijdje op zich had laten wachten, zie, daar
was hij eindelijk fladderend rondom mij, en met zijn engelachtige stem zong hij hymnen ter ere van de goddelijke majesteit… “ Laten we deze kameraad niet vergeten, want hij is
dag en nacht in de weer voor ons heil. Op 2 oktober herinnert
de kerkelijke kalender ons aan hem.
Pastoor Smith

Gouden Haan
Na de viering van het feest van
Petrus en Paulus op zondag 27
juni werd Linda van der Salm
gehuldigd. Zij is als vrijwilliger
actief in de bloemversiergroep.
Voor haar inzet en creativiteit

gedurende een periode van 25 jaar werd zij als ‘uitzonderlijke
vrijwilliger’ onderscheiden met de Gouden Haan van de Petrus.
Een week ervoor op zondag 20 juni bracht een deputatie van
het Petrusbestuur een bezoek aan het huis van Koos en Leny
Mentink om in familiekring, met alle kinderen en kleinkinderen rondom hen bij Koos Mentink de Gouden Haan op te
spelden. Gezien de gezondheid van Koos en de moeite om
naar de viering te komen brachten wij die onderscheiding bij
hem thuis. Namens het Petrusbestuur en de parochianen van
harte proficiat met deze onderscheiding. Wij hopen dat beiden
deze onderscheiding nog lang
met ere kunnen dragen.

‘Zingt voor de Heer een nieuw lied’ (Ps. 98)
In een feestelijke Eucharistieviering heeft de Cantorij afscheid
genomen van haar dirigent Mike van Booren. Naast de twintig
jaar dat hij verbonden was aan de Cantorij is hij samen met andere functies wel vijftig jaar actief geweest in de kerkmuziek!
We zijn hem daar bijzonder dankbaar voor en onder een daverend applaus van een volle kerk heeft hij voor die verdienste
de eremedaille in goud van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging opgespeld gekregen.
Het is gelukt om voor de Cantorij een nieuwe dirigent aan te
trekken en dat is de ervaren Maria Huibers uit Hillegom geworden. Op 25 september is de eerste viering gepland waarin
zij de Cantorij zal dirigeren. Olga Rakic, die u misschien al kent
van de begeleiding in de zaterdagse samenzangvieringen,
wordt de vaste pianist van de Cantorij. Zo is dit koor weer stevig geborgd voor het muzikaal ondersteunen van vieringen.

Peter van der Salm, voorzitter de Cantorij

Jongeren en het Vormsel
Voor de jongeren is door de kapelaan en medewerkers een
heel aanbod opgezet voor het nieuwe jaar. Niet alleen als
voorbereiding op de Wereld Jongeren Dagen, volgende zomer
in Madrid, maar er is voor ieder wat wils: van Vormelingen tot
jongeren die hun roeping willen ontdekken. Zie elders en de
flyers en www.wjdleiden.nl.

Rozenkrans, open kerk
‘Mijn huis is een huis van gebed’, zo citeerde Jezus de profeet
Rondom de Kerk
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AGENDA VAN VIERINGEN

Jesaja bij de Tempelreiniging. Het kerkgebouw is voor alles
een huis van gebed. Elke tweede woensdag van de maand is
de kerk en uur open. Iedereen kan even binnen lopen om een
kaarsje aan te steken, wat te bidden, in de stilte bij de Heer
te zijn. Het allerheiligst Sacrament staat uitgesteld. Om 11.30
uur wordt de Rozenkrans gebeden en achterin de kerk ligt
een schrift om intenties in te schrijven voor dit gebed.

Wijzigingen voorbehouden.
Raadpleeg ‘De Haan’ (deze ligt
achter in de kerk) voor de meest
actuele gegevens.

Het vaste schema voor de
het jaar 2010-2011

Oktober
Dinsdag- en donderdavond 19.00
uur rozenkransgebed en overweging in dagkapel.

Zaterdagavond 19.00 uur
Eucharistieviering, 1x per maand Zondag 3 oktober 9.30 uur
Woord- en Gebedsviering.
Eucharistie Sint-Petruskoor.
1e zondag van de maand
Zondagmorgen 9.30 uur
koffiedrinken in Petruszaal.
Eucharistieviering, crèche en
kinderwoorddienst.
Zaterdag 9 oktober
15.00 uur Doopviering,
Dinsdagmorgen 9.00 uur
met Kinderkoor.
Eucharistieviering.

Rozenkransgebed in oktober
In oktober wordt de Rozenkrans gebeden, elke dinsdag- en
donderdagavond om 19.00 uur in de dagkapel. Over heel de
wereld bidt men de Rozenkrans. We vragen de voorspraak van
Maria en overwegen het leven van de Heer. Eenvoudig en toch
verrijkend. Bidden wij tot Maria in voor- en tegenspoed. 11
oktober Maria’s Moederschap. Op deze dag wordt gevierd dat
Maria de Moeder van Gods is. Zaterdags kunt u tussen 10.00
en 11.00 uur bloemen brengen voor bij het Maria-altaar.

Gezamenlijke doopviering
Elk nieuw leven blijft een
wonder van Gods scheppende liefde. De Doop is
dan een goede gelegenheid om God te danken
voor deze pasgeborene en
Zijn zegen en bescherming
te vragen. In het najaar zijn
deze data gepland:
• zaterdag 9 oktober 15.00 uur
• zaterdag 27 november 15.00 uur.
De voorbereidingsavonden voor de ouders worden gehouden:
• voor 9 oktober op dinsdag 28 september
• voor 27 november op dinsdag 16 november.
Deze avonden zijn in de pastorie en duren van 19.30 tot 21.30
uur. In iedere doopviering kunnen vier kinderen gedoopt
worden. Het Kinderkoor zingt tijdens de doopvieringen.
Opgave: bij het parochiesecretariaat.

2e Woensdag 11.00 - 12.00 uur
Open Kerk.

Woensdag 13 oktober
11.00 - 12.00 Open Kerk.

3e Woensdag om 19.00 uur
Gebedsviering in Lorentzhof
met ziekencommunie.

Woensdag 27 oktober
10.00 uur senioren en
KBO mis erna koffie.

4e Woensdag 10.00 uur
Ouderenviering met Eucharistie.

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Gezinsviering
met Kinderkoor.

Vrijdagmorgen 9.00 uur
Eucharistieviering.
Dinsdag- en vrijdagmorgen na
de vieringen gelegenheid om te
biechten en op afspraak.

AGENDA
Zie ook de liturgiekalender op
pagina 34 en 35.

September
Zaterdag 4 september
Pater Pio Gebedsgroep
in de Sint-Josephkerk.

Info-avond: wat gaat de clustervorming
voor onze parochie betekenen?

Zondag 5 september 9.30 uur
Eucharistie Sint-Petruskoor
1e zondag van de maand
koffiedrinken in Petruszaaltje.

Het bisdom heeft ons opgedragen te gaan clusteren. Dit zal in
2011 gaan plaatsvinden. Een vergaande vorm van samenwerken en samengaan van 8 parochies uit Leiden en omgeving.
Wat gaat dit betekenen voor onze parochie? Hoe gaan we
als Sint Petruskerk verder? Wat gebeurt er met de vieringen?
Waar gaan de collectes heen? Houden we een pastoor of krijgen we ‘een team’? Allemaal belangrijke vragen.
Op woensdag 27 oktober bent u uitgenodigd in de parochiezaal, links van de kerk, om hierover geïnformeerd te worden
en om uiteraard allerlei vragen te stellen. Mw. B. Albers zal
namens het bisdom aanwezig zijn. Koffie vanaf 19.30 uur en
om 20.00 uur begint de avond. Om 22.00 ronden we die af en
is er nog gelegenheid voor een glaasje.
Mocht u op deze avond niet kunnen, dan kunt u wellicht eenzelfde bijeenkomst van de de H.Lodewijk en de Sint Joseph
meemaken op dinsdag 12 oktober, Steenschuur 17. We hopen
dat velen van u aanwezig zijn om samen als Sint Petrusgemeenschap ook na de clustering verder de toekomst in te gaan.
Rondom de Kerk

Donderdag 23 september
Start serie over het Tweede
Vaticaans Concilie, zie elders.

Woensdag 8 september
Maria Geboorte
11.00 - 12.00 uur Open kerk.
Zaterdag 18 september
19.00 uur Gezinsmis
met Kinderkoor.
Maandag 20 september
Start Alpha-cursus, zie elders.
Woensdag 22 september
10.00 uur senioren en
KBO mis erna koffie.
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Maandag 1 november 19.00 uur
Allerheiligen
Eucharistie, gebed voor
Allerzielen; samenzang.
Dinsdag 2 november
9.00 uur Allerzielen
Eucharistie dagkapel
Avondmissen in H. Lodewijk- en
Sint-Josephkerk.
Zaterdag 6 november
19.00 uur Eucharistie
met Cantorij.
Zondag 7 november
9.30 uur H. Willibrord
Eucharistie
Sint-Petruskoor
1e zondag van de maand
koffiedrinken in Petruszaal.

Gezinsmissen Kinderkoor
Elke maand is er een speciale
Mis voor kinderen en mét kinderen. Het Kinderkoor zingt en de
‘preek’ en ‘voorbede’ zijn afgestemd op de aanwezige kinderen.
Op deze wijze worden de kinderen meer vertrouwd met de viering van de Eucharistie. Kom op
18 september en 30 oktober.

Jongeren Info

Veel jongerenactiviteiten in het komende jaar!
In aanloop naar de Wereld Jongeren Dagen (WJD) in Madrid
in 2011 organiseert WJD-Leiden
het hele jaar allerlei activiteiten. Tijdens sponsoracties,
gebed, inhoudelijke avonden
en WJD-Missen wordt intensief
samengewerkt met jongeren in
Suriname.

plaats op 8 oktober, 19
november en 10 december,
om 19.00 uur in de SintLodewijkkerk in Leiden. Verder worden er gebedsprentjes verspreid
en er is een reizende icoon.

Wat vraagt God van mij?
Wil je meer aandacht geven aan de weg
die God met jou gaat?
Wil je je roeping vinden of wil je binnen
je levenskeuze werken aan je relatie met
God? Gelukkig hoef je dat niet alleen te
doen. Kijk op www.watwilgodvanmij.
nl.

WJD Leiden

Tijdens een
maandelijkse
WJD-Mis wordt de muziek verzorgd door
de ‘WJD Leiden-Paramaribo muziekgroep’. Deze groep is opgericht door
jongeren die in Suriname de liturgie
hebben meegemaakt, en nu ook hier
zulke swingende Missen willen verzorgen. Jongeren vanaf 15 jaar worden
uitgenodigd om mee te doen. Er worden
vooral nog zangers gezocht! En muziekinstrumenten zijn nog steeds welkom:
gitaar, elektronische piano, trommels.
De eerstkomende WJD-Missen vinden

Vragen over het geloof
In de JPII-groep bespreken we vragen
over het geloof. Hoe is de Bijbel opgebouwd en waarom zo? Wat is het nut
van de heiligen en welke rol hebben de
apostelen? Wat is de hiërarchie van de
Kerk en wie doet wat? De JPII-groep
komt eens in de twee weken bij elkaar.

Op zoek naar wat belangrijk is...

RK Jongeren Leiden

Ben je op zoek naar wat voor jou belangrijk is in je studie en werk? Hoe kies je met
je hart, hoe vind je rust en perspectief? Dan kun je terecht bij het Leidse
Studentenpastoraat. In een bijzonder project, dat tot vorig jaar de naam ‘Peregrinus’ droeg, ga je op twee manieren aan de slag. Met andere deelnemers kom
je maandelijks samen om met elkaar te eten, stil te zijn en te praten. Daarnaast
probeer je elke dag tijd vrij te maken voor jezelf om een Bijbelverhaal te lezen en
te mediteren. Met een persoonlijk begeleider praat je tweewekelijks over wat je
bezighoudt in je leven en je geloof. De eerste bijeenkomst is op maandag 4 oktober,
18.00-21.00 uur. Kosten e 50,- voor begeleiding en maaltijden. Info en aanmelding Elise Woertman, elisewoertman@hotmail.com of Mark-Robin Hoogland cp,
markrobin00@yahoo.com.
Woensdag 15 september
start het nieuwe seizoen van de
katholieke jongerengroep RKJ met
een discussieavond over ‘waar
ligt de grens’. Wat kan wel en
wat niet? Wat zegt de Kerk over
met een biertje achter het stuur
gaan, en wat zijn de argumenten
daarvoor? Afsluitend is er alle tijd om bij
een hapje en een drankje je vakantieverhalen te vertellen. De avond begint zoals
gebruikelijk met een maaltijd om 17.45
uur in de Petruskerk in Leiden, 19.00 uur
●●●

de Mis en om 20.00 uur de discussieavond. Je kan aanhaken wanneer je wil. ●●● Nieuw dit jaar
is de eerste maandelijkse gezellige
avond op 7 oktober. De
donderdag voor de woensdagavondbijeenkomst is de
jongerenkelder vanaf 19.30 uur
open voor klaverjassen en andere spelletjes. ●●● Zondag 10
oktober is het jaarlijkse RK Voetbaltoernooi in Baarn, waar we
natuurlijk weer aan deelnemen.

Rondom de Kerk
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Van de deelnemers wordt gevraagd om
aan alle bijeenkomsten mee te doen: er
wordt soms over een onderwerp op meer
bijeenkomsten gesproken en we willen
echt een groep gaan vormen.
Meer weten? Mail naar kapelaanremery@gmail.com, of surf naar www.
wjdleiden.nl\verdieping,
www.rondomdekerk.nu\catechese.

OJA nieuwe stijl
In het nieuwe seizoen starten de
Oecumenische Jongeren Activiteiten (OJA) met een andere opzet.
Voortaan staan de jongeren nóg
meer centraal. Iedere tweede vrijdag van de maand houden we een
inloopavond. Je kunt dan zelf
invullen wat je wilt doen, bijvoorbeeld kletsen, een spelletje of een
film kijken. Regelmatig kijken we
samen of we een volgende keer
kunnen invullen met een thema.
De laatste tijd waren er weinig
aanmeldingen, waardoor een aantal bijeenkomsten niet door kon
gaan. Een van deze bijeenkomsten
hebben we toen vervangen door
een inloopavond. De jongeren vonden dat erg leuk. Door en voor jongeren! De eerste inloopavond is op
vrijdag 10 september om 19.30 uur
in ‘de Verdieping’, Stevensbloem
269 in Leiden. OJA is speciaal voor
jongeren van 12 t/m 18 jaar. Zie
ook www.oja4uleiden.hyves.nl.

Wil je meedoen of meer informatie over
de RKJ, stuur dan een mailtje naar Thomas
jongeren@rkjleiden.nl of kijk op www.
rkjleiden.nl. ●●●

DE REGENBOOG
OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58;
e-mail: kcregenboog@planet.nl – website: www.deregenboogmerenwijk.nl.
R.K.Vicariaat Merenwijk
Pastoor: J.A.van der Bie, tel. 5220655, e-mail: bie00220@planet.nl.
Kopij-adres: Ingrid Weitenberg, tel.: 071 5211963, e-mail: ingridjam@hotmail.com.

Opnieuw beginnen
In september beginnen we altijd opnieuw. De vakanties liggen achter ons en vol energie gaan we er tegen aan. We kijken uit naar wat het nieuwe seizoen ons gaat bieden. Sommige zaken zijn al ingekleurd. Bijvoorbeeld dat we dit jaar
daadwerkelijk met de voorbereiding tot clustering zullen
overgaan van de parochies in Leiden en ommelanden. Dat
betekent veel investeren in elkaars geloofsgemeenschappen, want we staan er niet alleen voor. We behoren tot die
veelkleurige gemeenschap van katholiek Leiden, met een
diversiteit die we niet als een probleem ervaren, maar juist
als uitdaging zien. Ten tweede dat we over de muren heen
moeten kijken die ons tot nu toe gescheiden hielden. En dat
we bestaande zekerheden moeten los laten, hoe moeilijk en
problematisch dat soms is. Dat geldt ook voor De Regenboog.
Profilering als geloofsgemeenschap van de samenwerkende
kerken in de Merenwijk houdt tegelijkertijd in beseffen
waar je staat in de oecumene en waar je misschien in bent
doorgeslagen. Met andere woorden: in hoeverre sporen we
nog met de tradities waarin we staan?
Dat is een proces van loutering, opnieuw beginnen terwijl er
al zoveel jaren achter ons liggen. Maar dat kan geen kwaad.
Reflectief geloven betekent kritisch kijken naar wat echt is
en wat eigenlijk omhulsel. Naar wat er toe doet en wat is
aangewaaid. Het thema van de Regenboogzondag is dit jaar
’vertrouwen’. Weten dat je gedragen wordt, en niet in de
steek gelaten. Dat God je vasthoudt en nooit laat vallen. Dat
Hij nieuwe wegen baant.
Ik wens u van harte dit vertrouwen toe.

Pastoor Jaap van der Bie

basiscatechese hebben gedaan, kunnen daarna nog deelnemen aan het vormselproject.
Op donderdagmiddag 9 september gaat er een nieuwe groep
van start, voor kinderen die dit jaar in groep 8 zitten.
Meer informatie en aanmeldingen bij: Karin van Dorsselaer,
tel. 512 43 79, e-mail karin@super-script.nl.

Vrijwilligers in beeld
In ons land zetten ruim drie miljoen mensen zich in als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk wordt binnen de kerk wel gedefinieerd als: ‘De belangeloze inzet voor zinvolle activiteiten
die een extra dimensie geven aan je levensidealen.’ De traditionele vrijwilliger is:
• iemand die zich sinds jaar en dag geroepen voelt ‘op de
winkel te passen’
• iemand die vindt: dat doe je gewoon, het hoort erbij
• de idealist, je gaat en staat er(gens) voor
• de gedreven vrijwilliger, die inzet noodzakelijk en duurzaam vindt
• met name gericht op saamhorigheid, solidariteit en gezelligheid (Bron: WerkindeKerk.nl, Aart Peters, april 2004).
Annet Ederveen en Riek Teeuw zijn twee van zulke trouwe
vrijwilligers, die meerdere taken in onze geloofsgemeenschap
op zich genomen hebben. Zij zijn allebei lid van de werkgroep
‘Koffie na de Dienst’.
De werkgroep ‘Koffie na de Dienst’ bestaat al zo lang als de
Regenboog zelf. Er zijn dertien vrijwilligers, die in tweetallen
dienst doen. Annet Ederveen is de contactpersoon van deze
groep.

Leerzaam én gezellig:

Basiscatechese start op 9 september
Wat betekent het eigenlijk om te geloven en bij een kerk
te horen? Dat proberen we samen met kinderen van groep
8 te ontdekken in de Basiscatechese. Een jaar lang komen
we een dik uur per week samen om verhalen uit de bijbel te
lezen, erover te praten en er zelf mee aan de slag te gaan.
We gaan op zoek naar de achtergronden van kerkelijke
symbolen en gebruiken en volgen het pad van mensen die
vanuit hun geloof tot bijzondere daden komen. Dat is niet
alleen heel leerzaam, maar vooral ook heel erg gezellig! De
basiscatechese in De Regenboog is oecumenisch van opzet,
wat betekent dat zowel de katholieke als de protestantse
traditie aan bod komt. De basiscatechese is bovendien een
uitstekende voorbereiding op het Vormsel. Kinderen die
Rondom de Kerk
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Koffie drinken en elkaar
ontmoeten na de viering.
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paalde Joodse boeken uit de
Grieks-Romeinse periode. En we
Iedere zondag 10.00 uur
zullen proberen te achterhalen
Viering van Woord en Tafel.
wat de schrijver van Openbaring
Tijdens deze viering is er een
aan zijn (christelijke) lezers wilde
crèche voor de allerkleinsten
overbrengen. Pas dan maken we
en kindernevendienst voor kinde stap naar het heden, en dan
deren van groep 1 t/m 4 en
zal het boek toch verrassend acvan groep 5 t/m 8 van de basistueel blijken!
school.
Data: 27 september, 11 en 25 okNa de viering is er koffie en litober, 8 en 22 november en 6 demonade en gelegenheid elkaar
cember.
te ontmoeten.
Plaats: Kerkelijk Centrum
De Regenboog, Merenwijk.
55+ Viering
Elke avond duurt van 20.00 uur
Iedere 2e dinsdag van de maand
tot 22.00 uur en wordt geleid
10.30 uur
door dr. R. Buitenwerf (bijbelweDienst van Woord en Gebed in
tenschapper).
het Stiltecentrum met aansluiOpgave is niet nodig, maar
tend koffie en kringgesprek
wordt wel op prijs gesteld
over het thema van de viering.
(R.Buitenwerf@hetnet.nl of 071Info: Mary Pouw tel. 521 57 26.
5621183, na 20.00 uur).

Vieringen

Koffieschenksters
Annet Ederveen en
Alice de Witt.

Annet Ederveen
“Ik ben in 1983 bij de koffiegroep gekomen en draai dus al
27 jaar mee. Het ontmoeten van elkaar was van het begin af
aan belangrijk in de Regenboog. Samen koffie drinken na de
viering biedt daartoe de gelegenheid.
Elke dienst moeten we nagaan hoeveel koffie er gezet moet
worden. Het ligt er aan wat voor een dienst er is en of het koor
aanwezig is. Vaak is er iets bijzonders. Daar houden we dan
rekening mee. Op Startzondag of bij de Nieuwjaarsreceptie
wordt onze hulp door de AKM gevraagd om samen met hen
de extra hapjes te verzorgen.
De AKM heeft besloten dat mensen niet iedere keer hun kopje
koffie hoeven af te rekenen. Zij kunnen dat voor een paar keer
tegelijk doen of een bedrag naar de rekening van de AKM
overschrijven. Dat schijnt goed te werken.
De vrijwilligers van onze werkgroep zijn erg trouw. Als ze
stoppen, dan is daar meestal een gegronde reden voor. Ze missen het werk daarna vaak. Als groep heb je gezelligheid aan
elkaar. We zijn een werkgroep die niet vergadert. Onze vrijwilligers hebben daar geen behoefte aan. We zien elkaar op
andere tijden binnen en buiten de kerk.
Ik zit ook in de werkgroep ‘Ouderensoos’ op de woensdagmiddag. Toen ds. Inge Smidt een bezoekgroep ging opzetten,
heeft zij mij gevraagd om mee te werken en daar heb ik ja op
gezegd. Ik voel me thuis in de Regenboog en ik hoop nog vele
jaren van dienst te kunnen zijn.”

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de
Regenboog is iedere werkdag ’s morgens geopend van
10.00 - 12.00 uur voor persoonlijk gebed, meditatie en bezinning. U kunt vrij binnenlopen
en gebruik maken van de aanwezige teksten en gebeden en
gezangen.
Op woensdagmorgen van 9.30
- 9.45 uur bidden we een morgengebed. U bent daarbij van
harte welkom.

Riek Teeuw
“Koffieschenken doe ik van het begin af aan. Het is een dienst
aan mensen. Wij leerden er zelf ook mensen door kennen. In
het begin, toen we nog geen eigen kerkgebouw hadden en de
zondagse vieringen in een school hielden, ging alles er provisorisch aan toe. We schonken koffie in plastic bekertjes die we iedere week na gebruik keurig afwasten. Dat gebeurde vooral uit
zuinigheidsoverwegingen. We hadden nog geen serviesgoed.
Ik ben ook ongeveer vijftien jaar gastvrouw geweest van de
Ouderensoos. Nu ben ik nog actief als contactpersoon van de
vouwgroep van de Regenboog en in de bundelgroep van het
Bulletin help ik waar nodig is. Er is weinig verloop in de groep
en dat vind ik tekenend voor de goede sfeer. Ik vind zelf kaarten maken heel leuk. Borduren was ook een grote hobby, maar
dat gaat niet meer. Ik weet dat ik me moet aanpassen aan de
omstandigheden en hoe beter ik dat kan, hoe meer zin ik in
het leven houd en er betekenis aan weet te geven.
Eind juni ga ik met het werk voor de koffiegroep stoppen. Ik
heb weinig gevoel meer in mijn handen en vingers en ook minder kracht. Ik ben bang dat als ik met de zware koffiekan rond
loop, ik die zou kunnen laten vallen en dan iemand zou kunnen
bezeren. Dat wil ik in ieder geval voorkomen. Het afscheid gaat
me wel aan mijn hart. Ik vind het koffieschenken leuk werk en
ik doe het al meer dan dertig jaar.”

Interview Frances Verhaar, foto’s Edo Elstak
Rondom de Kerk

De Bijbel Cultureel
Marcel Barnard komt twee avonden vertellen over zijn nieuwe
boek: ‘De Bijbel cultureel’. Voor
alle liefhebbers van bijbel, kunst
en cultuur is dit een must.
U bent welkom op donderdag 30
september en 14 oktober.
Om 19.45 uur staat de koffie klaar,
om 20.00 uur begint de lezing.
U wordt verzocht zich vóór 25 september op te geven bij Ingrid
Weitenberg, tel. 521 19 63; email:
ingridjam@hotmail.com.

Leerhuis N.T. Openbaring
Veel bijbellezers struikelen
over het boek Openbaring. De
dromen, voorspellingen, beelden buitelen over elkaar heen.
Denk bijvoorbeeld maar eens
aan de ruiters die je in het
boek tegenkomt, de engelen
met bazuinen, de beesten, de
draken, de mysterieuze getallen en de duizendjarige heerschappij van de messias. En zo
zijn er nog veel meer beelden.
In bepaalde kerkelijke stromingen is het gebruikelijk om
Openbaring heel direct toe
te passen op onze eigen tijd.
In het Leerhuis zullen we dat
niet doen; we gaan eerst kijken naar de betekenis van het
boek in zijn eigen tijd. We zullen zien dat de beeldtaal van
het boek verwant is aan het
Oude Testament en aan be-
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Regenboogzondag
Zondag 10 oktober houden we
de Regenboogzondag. Sinds vorig jaar is dat de zondag waarop
we feestelijk bij elkaar komen
om te vieren dat we samen Regenboog zijn. In de viering worden de nieuwe leden van de
AKM bevestigd en na de dienst is
ruimte om aandacht te schenken
aan bijzondere gebeurtenissen.
Na de ‘Koffie na de dienst’ gaan
we in verschillende vormen door
op het centrale thema van die
dag VERTROUWEN. En tijdens al
die activiteiten is ruimte om wat
te eten en te drinken. We starten de dag met de viering van
10.00 uur en zullen rond 14.30
uur afronden. We hopen op een
grote opkomst en nodigen iedereen van harte uit.

LAM GODSPAROCHIE
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, alle werkdagen 9.30-11.30 uur.
Tel.: 071 - 5310162, e-mail: secr@lamgodsleiden.nl, website: www.lamgodsleiden.nl.
Pastoraal werker I. Elling, tel.: 06 20012381.
Parochie-coördinator N. Bakker-Broxterman, tel.: 071 - 5761293.
Betalingen van de Kerkbijdrage: ING 527247 t.n.v. Parochie Lam Gods, Leiden,
met vermelding Kerkbijdrage.
Overige betalingen, o.a. misintenties: ING 340215, t.n.v. Parochie Lam Gods, Leiden.
Kopij-adres: Nora Bakker, tel.: 071 5761293, e-mail: secr@lamgodsleiden.nl.

Startweekend 25 en 26 september
Samen met de protestantse wijkgemeente zullen we dit
weekend het nieuwe pastorale jaar weer beginnen.
De gezamenlijke startviering zal plaatsvinden in de Maria
Middelareskerk op zondag 26 september om 10.00 uur.
Op zaterdag 25 september bent u van harte uitgenodigd in
de Antoniuskerk om deel te nemen aan de bezinningsdag.
Het is een goede gewoonte geworden in onze parochie het
nieuwe werkseizoen te beginnen met even pas op de plaats
te maken. Voor we het weten staan de agenda’s weer vol met
afspraken en plannen. Zo eens per jaar is het goed om stil te
staan bij wat ons beweegt, om na te gaan waar we precies
mee bezig zijn en ons te realiseren op Wie we gericht zijn.
Ton Snepvangers heeft de leiding op deze dag. De startdag
heeft als thema ‘Marta, Marta!’.
U zult nu meteen denken dat u dat bekende verhaal uit het
Evangelie volgens Lucas zo langzamerhand wel kent, een
verhaal dat nogal wat vraagtekens oproept. Er is veel te zeggen over deze tekst. De inleider zal samen met ons proberen
het verhaal met nieuwe ogen te lezen.
Deze bezinningsdag is een dag voor doeners en denkers,
voor dromers en aanpakkers. Een dag van reflectie, van ontmoeting en inspiratie. Iedereen is welkom. De dag begint om
10.00 uur en zal eindigen omstreeks 14.30 uur.
Lunch en koffie zijn gratis. U kunt zich opgeven via het parochiesecretariaat of met het inlegformulier dat u vindt in dit
nummer van Rondom de Kerk.
Inge Elling, p.w.

Vormselvoorbereiding in volle gang
Er liggen al drie bijeenkomsten achter ons waarin tien jongeren van onze parochie elkaar hebben leren kennen. Ook
hebben zij al besproken wat voor hen gewichtig is, en dit
vergeleken met wat hun ouders belangrijk vinden. En ze zijn
zelf aan het vormen geweest.
Na de zomervakantie gaan
ze verder om tenslotte
persoonlijk te kiezen of ze
wel of niet gevormd willen worden. Op zaterdag
13 november wordt het
geheel afgerond met de
toediening van het Heilig Vormsel door pastoor
Flohr. De viering is in de
Maria Middelareskerk en
begint om 19.00 uur.
Rondom de Kerk
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Geslaagd uitje voor Kinderkoor ‘De
Vlammetjes’
We vertrokken op zondag 13 juni om tien
uur naar Diergaarde
Blijdorp in Rotterdam.
We deden mee aan
een leuke kinderrondleiding en mochten
een echte wurgslang
vasthouden. We hebben heerlijk gegeten
in de Lepelaar met
tot slot nog een ijsje.
Rond zes uur waren
we moe maar voldaan
weer bij de kerk terug
en kwamen onze ouders ons ophalen.
Gina, Lisandro,Nerea, Rebecca, Melissa,
Wij danken iedereen Jessica, Juliet, Rosie, Katrina, Lara, Kim,
Pauline, Sophie en Sanne.
hartelijk voor hun
gulle gift na de communieviering van 30 mei, waardoor ons jaarlijkse dagje uit
weer mogelijk is geworden.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden: meisjes maar ook
jongens zijn van harte welkom! Geef je dus nu op via fam.
lassooy@casema.nl of guiomarpv@yahoo.com of mvwijk58@
hotmail.com.

Fietsen op 26 september voor Brazilië
Hoe gaat het met het Longevus-project? U weet wel, het tehuis voor ‘vergeten ouderen’ in Ponto Grosso in Brazilië.
Het gaat goed! De boekenmarkt en het benefietconcert eind
juni leverden veel op en mede dankzij Vierdaagseloper Hans
Bots staat de teller al ruim boven de e 3000! Iedereen heel
hartelijk dank.
De volgende aktiviteit om geld in te zamelen is een fietstocht
voor jong en oud.
Deze zou in het voorjaar gehouden worden, maar kon toen
vanwege het slechte weer niet doorgaan. De tocht is verschoven naar het startweekend van de parochie, en wel op zondag 26 september. De start is na de viering van 10.00 uur in
de Maria Middelareskerk (Haagsche Schouw), tussen 11.00
en 13.00 uur.
Na een kopje koffie of limonade kan iedereen op de fiets
september 2010

stappen voor een tocht van ongeveer 20 kilometer, dus geschikt voor jong en oud. Als u bekend bent met het ‘knooppuntensysteem’ dan kunt u de tocht ook langer maken.
Volwassenen betalen e 5, kinderen vanaf 6 jaar half geld
en (de ouders van) de kleinsten hoeven niets te betalen.
We hopen natuurlijk op een grote opkomst, want op zo’n
manier met elkaar het ‘nieuwe parochiejaar’ te starten,
geeft een goed gevoel voor de toekomst, voor onszelf
maar ook voor anderen ver weg!
Tot ziens op 26 september.

de werkgroep ‘goede doelen’

Gedenkboek Leonarduskerk
Veel mensen hebben hier sinds de sluiting in 2003 reikhalzend naar uitgekeken.
Samensteller Henk Buis is er in geslaagd, samen met enkele
oud-Leonardianen, een mooi boekje te maken van belangrijke en gedenkwaardige momenten uit de geschiedenis
van de kerk (1925-2003). De teksten worden met veel foto’s
geïllustreerd.
Op de vrijwilligersavond van de parochie in juni werden de
eerste exemplaren uitgereikt aan o.a. de paters franciscanen, de oprichters van de Leonarduskerk.
Op veel adressen van parochianen in de wijk van de voormalige Leonardus is dit boekje inmiddels bezorgd.
Anderen die belangstelling hebben, kunnen het afhalen
bij ons parochiesecretariaat (071-531 01 62).

Door-de-weekse
vieringen

Activiteiten

Wijkkerk H. Antonius
Op de dinsdagochtenden 14, 28
september en 12, 26 oktober een
Woord- en Communieviering en
vrijdag 1 oktober een Eucharistieviering. Altijd om 9.00 uur.
Verzorgingshuis ‘de Robijn’
Op maandag 6 september en op
maandag 11 oktober om 10.30
uur een Woord- en Communieviering.
Serviceflat ‘Schouwenhove’
Op maandag 27 september en
25 oktober om 10.30 uur een
Woord- en Communieviering.

Deze is in onze parochie op zondag 19 september om 10.00 uur
in de Antoniuskerk. In de Maria
Middelareskerk is dat weekend
géén viering.

Gedoopt
Zoë Joelle Dam werd op 6 juni
gedoopt in de Antoniuskerk. Het
gezin woont Wagnerplein 90.
Destiney van Polanen onving op
13 juni het H. Doopsel in de
Antoniuskerk. Het gezin woont
Ter Haarkade 24.

OJA en andere activiteiten

Gabriela Amaité van Egmond
werd in de Maria Middelareskerk gedoopt op 4 juli. Het gezin
woont Verdistraat 215.

De komende Oecumenische Jongeren Activiteiten staan
op de jongerenpagina. Over de bijeenkomsten rond ‘ Wie
zorgt er voor mij?’ en ‘ Wat heeft de Bijbel ons te vertellen?’ kunt u meer lezen op pagina 33.

Wij wensen de ouders van harte
geluk met deze bijzondere dag in
het leven van hun kinderen.

Overleden

Parochiaan op de Kunstroute
Op 18 en 19 september zijn er, zoals elk jaar, open atelierdagen getiteld ‘de kunstroute’.
Uw parochiaan Carel Bruens doet al jaren mee. U kent hem
van zijn schilderijen rond het thema ‘Pasen’, die tentoongesteld waren dit voorjaar in de Antoniuskerk.
Hij heet u welkom tussen 12.00 en 18.00 uur op de Maria
Rutgersweg 48 in de Stevenshof.

Afscheid pater Peters van onze parochie
Op zondag 24 oktober nemen we afscheid van pater Ton
Peters o.f.m. De viering is om 10.00 uur in de Maria Middelareskerk.

Website Lam Gods
Op www.lamgodsleiden.nl staan allerlei nieuwtjes, maar
ook foto’s die niet in dit blad passen van de feestavond
voor de vrijwilligers, het plaatsen van voorzetramen in de
Maria Middelareskerk enz. Als u er een ‘favoriet’ van maakt
heeft u de info altijd bij de hand!
Rondom de Kerk

Vredesviering

Startweekend
25-26 september
Zaterdag 25 september: bezinningsdag van 9.30 - 14.30 uur in
de Antoniuskerk.
Zondag 26 september: 10.00 uur
startviering in de
Maria Middelareskerk.

Terugkom-viering
communicantjes
Op zondag 3 oktober in de
Maria Middelareskerk
om 9.30 uur hopen we alle
communicantjes van dit jaar
weer te ontmoeten. Er is dan
ook Kinderwoorddienst.
Het kinderkoor ‘De Vlammetjes’
zal zingen.

Kinderwoorddiensten
Deze zijn in de Maria
Middelareskerk om 9.30 uur,
op de zondagen 5 september en
3 oktober. Het kinderkoor ‘De
Vlammetjes’ zal zingen.

Mariavieringen
Deze zijn in de Antoniuskerk op
de woensdagen 6-13-20-27 oktober om 19.00 uur.
Het rozenhoedje wordt ook
gebeden.

Op 9 juni overleed Jacobus
Gerardus van Beek. Hij was 87
jaar en woonde Bachstraat 672. Er
werd afscheid van hem genomen
Bijbelavonden
in het crematorium van ‘Rhijnhof’.
Op dinsdag 14 september en 5
oktober in de pastorie van de
Maria Theodora Vester overAntoniuskerk De avonden staan
leed op 10 juni. Zij was 88 jaar en
o.l.v. catechete Marieke Maes.
woonde Bizetpad 109. Zij werd
Van 19.30 - 21.30 uur. U bent van
gecremeerd in het crematorium
harte welkom! Zie ook pagina 33.
van ‘Rhijnhof’.
Cornelia Veronica Buijsman was
90 jaar toen zij op 28 juni overleed. Zij woonde voorheen
Churchilllaan. Na de uitvaartviering in de kapel van R.K begraafplaats ‘Zijlpoort’ werd zij begraven.
Wij wensen de nabestaanden
kracht toe in deze moeilijke
periode van het leven.
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Kerk schoonmaken
Maandag 6 september en
11 oktober krijgt het interieur
van de Maria Middelareskerk
weer een schoonmaakbeurt. Wij
vragen uw hulp daarbij. Aanvang
om 9.15 uur.

Ron

Alpha-cursus weer van start

Gebed in de gevangenis
Heer, wanneer U kijkt naar degenen
die ons gevangen hebben gezet
en ons hebben laten folteren,
wanneer U de daden afweegt van onze beulen
en de zware vonnissen
van wie ons heeft veroordeeld,
Wanneer U het leven schat
van wie ons heeft vernederd
en het geweten van wie ons heeft vertrapt;
vergeet dan, Heer, het kwaad
dat ze toevallig bedreven hebben.
Herinner U liever dat wij door ons lijden
dichterbij uw gekruisigde Zoon zijn gekomen.
Met onze folteringen hebben we Zijn wonden
ontvangen,
met de tralies de vrijheid van Zijn Geest,
met de vonnissen de hoop op Zijn Rijk,
door de vernedering de vreugde Uw kinderen te zijn.

Standbeeld
van Christus
de Verlosser in
Rio de Janeiro
in Brazilië.
Het beeld
is 38 meter
hoog, en staat
op de 710 me
ter hoge berg
Corcovado,
uitkijkend
over de stad.

Herinner U, Heer, dat uit dit lijden
een vrucht in ons is opgebloeid,
als uit een zaadje, dat vertrapt, toch ontkiemt,
een vrucht van gerechtigheid en vrede,
van licht en liefde.


Rondom de Kerk
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Frei Betto, Brazilië

Een ontdekking, herontdekking of verdieping van het christelijk geloof.
10 weken: samen eten – samen leren –
samen spreken.
Start maandag 20 september. Plaats
Petruszaaltje, naast de kerk aan de Lammenschansweg. Info en opgave bij pastoor
Smith: 521 8113 / jhsmithpr@gmail.com.
Zie ook de flyers in de kerken en de website www.rk-alphacentrum.nl.
The Alpha Course in English
Alpha is a ten week course on the main
points of Christianity.
Dinner – Talk – Cel groups. Throughout the
world over 11 million people participated.
Begins Monday 20 september, near the
Petruskerk, Lammenschansweg 40.
Information and registration see above. See the special Alpha flyer or
www.rk-alphacentrum.nl.

Tweede Vaticaans Concilie

Wat is er gezegd en bedoeld? Door pastoor Smith en kapelaan Remery
op de donderdagen:
23 september Algemene inleiding
30 september Het Concilie… over God en de wereld
14 oktober		
over de Kerk
21 oktober		
over de gelovigen
28 oktober		
over de liturgie
Tijd 19.30 uur koffie – 20.00 inleiding en vragen – 21.30 uur afronding.
Plaats Ridderzaal, Alexanderstraat 1A. Toegang is vrij.

Wat heeft de Bijbel ons te zeggen?

Marieke Maes geeft ook dit seizoen weer uitleg over Bijbelteksten. Hoewel vooral bedoeld voor de werkgroep die de woord- en gebedsdiensten
in de parochie Lam Gods voorbereidt, weet ze een veel grotere groep te
boeien. Data 14 september, 5 oktober, 16 november en 7 december, steeds
van 19.30 tot 21.30 uur. Plaats Antoniuspastorie, Boshuizerlaan 13.

‘Wie zorgt er voor mij?’

Onder dit motto organiseren de Lam Godsparochie en de protestante
wijkgemeente Leiden Zuid-West zeven vrijdagavonden en een zaterdagmiddag. Een maaltijd, waarna inleiding en gesprek. Vragen als ‘Waarom
moeten mensen zoveel lijden?’ en ‘Maakt geld gelukkig?’ komen aan de
orde. Daarbij komt vanzelfsprekend de Bijbel op tafel.
Data vrijdagavonden 24 september, 1-8-15 oktober en 12-19-26 november,
van 18.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 6 november van 10.00 tot 15 uur. Plaats
‘De Verdieping’ boven de Digros in het winkelcentrum van de Stevenshof.
Info en opgave bij Wilbert van Erp, 5610725 of wa.vanerp@zonnet.nl.
Rondom de Kerk
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Zie ook pagina 7 van deze Rondom de Kerk, voor meer cursussen
en activiteiten.
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Volop geloofsverdieping in het
najaar!
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31 jaar
OLV Hemelvaart en Sint-Josephparochie
Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Op zondagmorgen leid ik eens per maand de kinderwoorddienst. Voordat de kinderen aan het begin van de viering de
kerk verlaten, mag een van hen het evangelieboek bij de pastoor halen. Dit is een symbool van verbondenheid met wat
op hetzelfde moment in de kerk gebeurt. We beginnen met
een gebedje en een lied. Daarna lezen we gezamenlijk het
Evangelie van de zondag en nemen we de tekst stukje voor
stukje door. De uitleg en verwerking in het boek
‘Met kinderen het woord vieren’ van Kinderwerk Samuel zijn
hierbij meestal de leidraad. Tenslotte is er even tijd voor bijvoorbeeld een knutselwerkje, een tekening of het naspelen
van het verhaal in een toneelstuk.
Het is heel leuk om te doen. Kinderen zijn zo puur. En zelfs
als het een moeilijk bijbelverhaal is, pikken kinderen vaak
veel meer op dan je denkt.
Jij komt als parochiaan in de Josephkerk.
Wat spreekt je hier aan?
Oud en jong komt hier in de kerk. En mensen van verschillende achtergronden. Het is een gemengd gezelschap. Mijn
man Martin is van protestantse huize. Ik vind het bijzonder
dat we ‘s zondags toch samen naar de Mis gaan. Hij kan
nuchtere vragen stellen die voor mij weer verrijkend zijn.
Omdat hij uit een andere geloofstraditie komt, geeft dat een
extra dimensie.
Wat me bijzonder aanspreekt in deze parochiekerk zijn de
eerbied in de vieringen en het gebed. Ze helpen me om terug
te gaan naar de basis.
Wat is die basis voor jou?
Het is onder andere de liefde van God voor ons. We maken
het vaak complex maar eigenlijk is dit de basis. Hier gaat het
om. In de maatschappij moet je toch vaak eerst iets presteren. Maar die liefde hoef je niet te verdienen, die liefde is er.
Wat is voor jou het belangrijkste in een
parochie?
Het ‘vieren’ en het ‘zijn’. Het met eerbied vieren van de Mis.
En het ‘zijn’ in de parochie, open blijven staan voor de ander.
Dit ‘zijn’ en ‘vieren’ heb ik sterk ervaren in de Arkgemeenschap van Jean Vanier in Frankrijk waar ik als vrijwilliger heb
gewerkt. In deze gemeenschap – waar je het dagelijks leven
deelt met mensen met een verstandelijke handicap – waren
dit twee kernwoorden. Het gaat er daar niet om wat je presteert, het gaat erom dat je het leven deelt.
Na de viering van de Mis is er bij ons in de Josephparochie
regelmatig koffie drinken. Ook hierin komen het ‘vieren’ en
het ‘zijn’ weer naar voren.

september 2010

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 5 september en dinsdag 5 oktober 10.00 uur: EV
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11.00 EV
		 Schola Cantorum

A4

ST

AR

HA
A RL

UIS

LANGE M

9 Za

DH

09.30 WCo/GV
		 Samenzang

UW

11.00 WCo/GV
		 Kinderkoor

OUDE VE

10 Zo
28e zondag door het jaar

STA

AT

11.00 EV
		 Hartebrugkoor

11.00 WCo/GV
		 Parochiekoor
12.30 Doopviering

BURCHT

17.00 EV
		 Samenzang
11.15 EV
		 St. Josephkoor
RA

3 Zo
27e zondag door het jaar

NIE

ST

2 Za

E
ED
GO
DE

IJ
ND
RIJ
GE
HO

EE

NIE

Oktober

AN
LA

UIS

BR

CD

DH

E

11.00 Co
		 Jongerenkoor

A4
		
Musical Daniel
AN
LA
RS
DE
OU
H
DS
STA

AR

11.00 EV
		 Schola Cantorum

CD

AT

OUDE

AA
RL

18.00 EV
		 English Mass
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

BURCHT

09.30 GV
		 Kinderkoor
RA

09.30 Co
		 Dameskoor

VEST
17.00 EV
		 Samenzang
HA
ARL EV
11.15
EM
ME
STRAAT
		 St.R Josephkoor

19.00 EV
		 Samenzang
OUDE VE
ST
09.30 EV
		
St. Petruskoor
H

STRAAT

STA

09.30 EV
		 Dames/Herenkoor

11.00 WCo
		 Samenzang

E

11.00 EV
		 Dames/Herenkoor

EE

LANGE M

25 Za
Vredesweek
26 Zo
26e zondag door het jaar

11.00 EV
		 Hartebrugkoor

BR

ST

19 Zo
25e zondag door het jaar

17.00 EV
		 Samenzang
11.15 EV
		 St. Josephkoor

ST

EM
ME
R

18.00 EV
		 Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
DR. VAN NOORT STRAAT
17.00 Lof

B

AT

OUDE VE

HA
A RL

18 Za

CD

EM
ME
R

RE AV
10.00 OV
E

E

11.00 EV
		 Dames/Herenkoor

19.00 EV
		 Samenzang
09.30 EV
		 St. Petruskoor

11.00 EV
		 Samenzang

AR

11.00 EV
		 Schola Cantorum

19.00 Eigentijdse
		 viering met koor
LANGE M

12 Zo
24e zondag door het jaar

CD

18.00 EV
		 English Mass
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

AR

09.30 EV
		 Dames/Herenkoor

17.00 EV
		 Samenzang
11.15 EV
		 Magnificatkoor

11 Za

09.30 OV

AA
RL

LANGE M

10.00 Parochie Startdag
		 Dorpskerk

De Regenboog
H

STA

10.00 Parochie Startdag
		 Dorpskerk

St. Petruskerk

RA

11.00 EV
		 Hartebrugkoor

H. Lodewijkkerk

ST

5 Zo
23e zondag door het jaar

17.00 EV
		 Samenzang
11.15 EV
		 St. Josephkoor

St. Laurentiuskerk

T
AA
STR
ER
ME

4 Za

St. Jan-/Chr. Dienaarkerk

N2 06

St. Josephkerk

ME

De Menswording

DR. KORTMANNSTRAA
T

Meerburgkerk

10.30 uur en maandag t/m zaterdag 18.00 uur: EV

E

Hartebrugkerk

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

OUDE VE
Zondag
ST

AR

September

Vieringen in de periode van 4 september 2010 tot en met 24 oktober 2010

LANGE M

Liturgiekalender
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