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Traditioneel wordt aan de vooravond 
van de viering van Leidens Ontzet 
in de Burgerzaal van het Leidse 
stadhuis de Erepenning van de stad 
Leiden uitgereikt aan een persoon 
of instelling die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de stad. Nu de 
minderbroeders na 550 jaar Leiden 
gaan verlaten, is door het College 
van Burgemeester en Wethouders 
besloten dit jaar de penning toe te 
kennen aan de franciscanen: als 
teken van waardering en dank voor 
hetgeen de franciscanen in die jaren 
voor Leiden hebben betekend en 
gedaan. 

Dankbaar
In een lange toespraak roemde de 
burgemeester de vele verdiensten 
van de franciscanen en beloofde een 
traditie in ere te herstellen, name-
lijk het jaarlijkse aanbieden van een 
(hutspot)maaltijd door het stadsbe-
stuur aan de minderbroeders. In zijn 
dankwoord zei pater Peters ofm. dat 
alle goede werken alleen mogelijk 
zijn geweest door de actieve opstel-
ling van de burgerij. Zonder alle 
parochianen en andere vrijwilligers 

Op zaterdag 2 oktober reikte burgemeester Lenferink 
de Erepenning in Goud van de stad Leiden uit aan de 
fransciscanen van Leiden. In bijzijn van de provinciaal 
van de franciscanen, de vicaris-generaal en de algemeen 
econoom van het Bisdom Rotterdam, kregen pater  
Ton Peters ofm. en pater Jan van Duijnhoven ofm. de  
Erepenning overhandigd.

zouden de paters nooit zoveel heb-
ben kunnen doen. Hij was daar zeer 
dankbaar voor. Verder hoopt hij dat 
na hun vertrek het werk door ande-
ren voortgezet zou worden.

Afscheidssymposium
Op zondag 7 november vindt een 
mini-symposium plaats, bij gele-
genheid van het afscheid van de 
franciscanen uit Leiden. Bij het 
ter perse gaan van deze Rondom 
de Kerk waren nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Opgave is noodza-

kelijk! Dit kan alleen via e-mail: 
tonpetersofm@hetnet.nl. De inlei-
dingen die tijdens het symposium 
worden gehouden, komen te zijner-
tijd beschikbaar. Meer hierover in 
de volgende Rondom de Kerk.

Thijs van der Hulst komt thuis in Rome
Thijs van der Hulst (28), toetsenist van het jongerenkoor en kinderkoor van de Meerburg-
kerk in Zoeterwoude Rijndijk, doet in deze Rondom de Kerk verslag van zijn bijzondere 
ervaringen tijdens de bedevaartreis ‘Van Randstad naar Eeuwige stad’. Deze reis maakten 
zo’n 500 pelgrims met onze bisschop Van Luyn naar Rome van 24 september tot 2 oktober. 
Thijs van der Hulst: “Begin dit jaar kreeg ik van een goede bekende, tevens dirigente van 
een kerkkoor, de vraag of het mij wat leek om mee te gaan met de pelgrimage van het 
Bisdom Rotterdam naar Rome. En dan niet zozeer als pelgrim, maar als muzikaal begelei-
der van het gelegenheidskoor van zingende bedevaartgangers. Het was bedoeling dat dit 
koor elke dag in Rome een viering muzikaal zou ondersteunen in de vier pauselijke basi-
lieken en in de basiliek waar Sint Laurentius, de patroonheilige van het bisdom, begraven 
ligt. Toen bleek dat het wat mijn werk betreft mogelijk was, was de keuze om ja te zeg-
gen tegen dit bijzondere initiatief snel gemaakt!” Lees meer over de reis van Thijs van  
der Hulst op pagina 9.

Waardering voor 550 jaar dienstbaarheid

Erepenning in Goud voor franciscanen
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in gedachten...

November 
werkt op 
je gemoed, 
je gevoel, 
zeggen ve-
len en daarom 
houden ze niet 
van deze maand. 

In november word je door zoveel 
dingen aan je eigen dood herin-
nerd: kerkhof, vallende bladeren, 
mist, vlug invallende duisternis. 
En toch viert men in de katho-
lieke traditie juist op de eerste 
dag van die maand Allerheiligen, 
en de dag daarna de gedachtenis 
van Allerzielen. 

De Oosterse Kerk kende waar-
schijnlijk in de vierde eeuw al 
een gedenkdag voor alle martela-
ren samen. Deze gewoonte werd 
door de Westerse kerk overgeno-
men en in 837 werd de gedachte-
nis aan alle heiligen door paus 
Gregorius IV ingesteld. 
Eigenlijk zou je kunnen zeggen 
dat Allerheiligen het familiefeest 
is van de Kerk. Alle heiligen wor-
den herdacht, degenen die zich 
met hart en ziel aan God heb-
ben toegewijd. Maar ook zij, die 
niet officieel heilig verklaard 
zijn, maar tot voorbeeld werden 
door hun manier van leven en 
voor ons identificatiefiguren zijn 
geworden. 
Al deze mensen, zeggen ons op 
dit feest: niet het graf is het 
einde, maar het eeuwige leven, 
de gemeenschap met de levende 
God. Daarom liggen Allerheiligen 
en Allerzielen zo dicht bij elkaar. 
Want bidden wij niet in onze 
geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de 
gemeenschap van de heiligen, de 
opstanding van de doden en het 
eeuwig leven?’ 

Herdenkingsdag
Op Allerzielen herdenken wij onze 
overleden dierbaren: wij denken 
aan hun dood en aan onze eigen 

dood. Wij 
vieren tege-
lijkertijd de 

opstanding 
van de doden en 

de overwinning 
van het leven op de 

dood. Al onze gestor-
venen, zo geloven wij, 
blijven deel uitmaken 
van de gemeenschap 
van de gelovigen die 
verleden, heden en toe-
komst omvat. 

De huidige traditie stamt uit de 
abdij van Cluny, in de Franse 
Bourgogne. Abt Odilo bepaalde 
in 996 dat alle met Cluny ver-
bonden kloosters op de dag na 
Allerheiligen de gestorvenen op 
een bijzondere liturgische wijze 
moesten herdenken. In de veer-
tiende eeuw werd deze herden-
kingsdag algemeen in onze Kerk.

‘Giorno del morti’
Op Allerzielen worden in alle 
kerken de namen van de over-
ledenen van het afgelopen jaar 
met eerbied genoemd en voor 
hen een kaars aangestoken. 
Daarnaast zijn er in sommige 
landen speciale gebruiken. In 
Italie bijvoorbeeld wordt ‘Giorno 
del morti’ gevierd. Er worden 
veel bloemen op de graven 
gelegd en gebeden voor hen die 
nog niet in de hemel zijn. Op 
sommige plaatsen worden er 
maaltijden bereid zodat ‘i morti’ 
kunnen aanschuiven, of er 
wordt gepicknickt op het kerk-
hof.  
In ons land is het gebruikelijk 
om op katholieke begraafplaat-
sen na de Eucharistieviering het 
kerkhof op te gaan, om de gra-
ven te zegenen met het gewijde 
water dat herinnert aan het H. 
Doopsel en aan het nieuwe leven 
in Gods Rijk. 
In Leiden en ommelanden vindt 
dit plaats op de Zijlpoort, in 
Stompwijk en in Zoeterwoude.

Pastoor Jaap van der Bie

Gebed voor het kruis van San Damiano
Hoogste, roemrijke God,
verlicht de duisternis van mijn hart
en geef mij het ware geloof,
de gegronde hoop
en de onverdeelde liefde,
het aanvoelen en de kennis, Heer,
om uw heilige en waarachtige opdracht
te kunnen uitvoeren.
Amen.

Gebed van Franciscus van Assisi, 1205/1206,
toen hij ongeveer 23 jaar oud was.

internationaal netwerk. Advents-
actie benut dit netwerk om infor-
matie te krijgen over de situatie 
ter plekke, de betrouwbaarheid van 
de gegevens en voor controle op de 
uitvoering. In de katholieke kerk is 
veel expertise aanwezig, zowel van 
wetenschappers als ervaringsdes-
kundigen. Adventsactie vertrouwt 
op dit netwerk en hoeft dus niet 
zelf een eigen organisatie op te 
bouwen (en te bekostigen).

U kunt Adventsactie ondersteunen 
door uw bijdrage over te maken 
naar bankrekening 65.31.00.000 
t.n.v. Adventsactie, Den Haag. 
Meer info www.adventsactie.org. 
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Even voorstellen: Adventsactie!
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Hooravonden van start
De kop is eraf. Na een tijd vergaderen 
door bestuurders merken nu ook de ge-
lovigen wat van de clustering. Stomp-
wijk had de primeur van de hooravon-
den op 21 september, De Goede Herder 
volgde daags erna.

De sfeer was beide avonden gemoe-
delijk, maar de vragen waren seri-
eus. Waarom zijn de clustergren-
zen zo getrokken, was een andere 
keuze niet logischer? Dit speelt ‘aan 
de randen’ natuurlijk meer dan in 
hartje Leiden. 
In beide parochies staan monumen-
tale kerken en wordt geld ingeza-
meld voor de restauratie. Logisch 

Adventsactie is de nieuwe jaar-
lijkse actie van de katholieke 
kerk in Nederland, die door de 
bisschoppen in het leven is geroe-
pen. Met deze actie wordt in de 
tijd voor Kerstmis uw aandacht en 
financiële steun gevraagd voor het 
katholieke ontwikkelingswerk.

Kerkelijk ontwikkelingswerk wordt 
gedaan door mensen in de ontwik-
kelingslanden zelf. Zij nemen het 
initiatief, zorgen voor lokaal draag-
vlak en betrekken actief hun doel-
groep. Katholiek ontwikkelingswerk 
wordt gedragen door mensen uit de 
kerk, maar is niet tot hen beperkt. 
Voor de meesten is ontwikkelings-
werk niet hun baan en zijn de  
verdiensten bescheiden, zeker voor 
de paters, broeders en zusters die 
een gelofte van armoede afgelegd 
hebben. Het werk is divers, het kan 
gaan om onderwijs, medische zorg, 
economische weerbaarheid, eman-
cipatie, gemeenschapsopbouw en 
geloofsverkondiging.

Internationaal netwerk
De katholieke kerk heeft een goed 

dus dat er vragen waren over wat er 
met het geld gebeurt als het straks 
één grote parochie wordt. Geluk-
kig stelde het antwoord gerust: het 
geld gaat niet zomaar op de grote 
hoop. Wat ingezameld wordt voor 
een bepaald doel, wordt met rust 
gelaten!

‘Tips en Tops’
Pastoor Jaap van der Bie leidde 
beide avonden, maar gaf alle ruimte 
aan Bernadet Albers, die als pro-
jectleider uit de doeken deed wat 
er allemaal staat te gebeuren tus-
sen nu en eind 2011. Daarna wilde 
ze graag horen wat de aanwezigen 
voor suggesties hadden (‘tips’) en 
waar ze trots op waren (‘tops’). Dat 

laatste rijtje zou helpen om de iden-
titeit van de huidige parochies, het 
eigene, te behouden – een terugke-
rend thema vanuit de zaal.

Zorgen
Zorgen zijn er natuurlijk volop: hoe 
houden we de gemeenschap bijeen, 
hoe moet dat met een pastoor ‘op 
afstand’, kunnen de vrijwilligers dat 
allemaal aan? Begrijpt een centraal 
bestuur wat hier ter plekke leeft? 
Duidelijk werd uit de antwoorden 
dat heel veel ook in de toekomst 
lokaal beslist wordt.
Een hoopvol begin! Data van 
komende en verslagen van voorbije 
avonden kunt u vinden op de web-
site www.rkleiden.nl.

www.rondomdekerk.nu

Allerheiligen en Allerzielen
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Italië. Veel mensen zien het misschien als het land van de paus. 
Of misschien ook wel een beetje als dat van Don Camillo. Een 
land waar ieder dorp zijn eigen klooster heeft en waar de ker-
ken tjokvol zitten. Het is inderdaad anders in Italië, maar het 
katholicisme in Nederland heeft ook zijn eigen verdienste. Dat 
wordt wel duidelijk als je praat met Francesco en Bernadette 
Ratti, beiden actief in de Sint-Josephparochie.

Interview
Tekst: Jury Smit

5

Zie ook pagina 

18-19, waar 

Bernadette 

en Francesco 

Ratti vertellen 

over de Nieuwe 

Beweging ‘Com-

munione e 

Liberazione’.

dingen met afstand. Dat is belang-
rijk voor mij.”

Katholiek uit gewoonte
Uiteraard mist hij zijn vrienden en 
familie en hij stapt dan ook met 
enige regelmaat in Eindhoven, waar 
een gunstige verbinding is met zijn 
geboortestreek, op het vliegtuig. 
Je zou verwachten dat hij ook het 
drukke en soms wat exuberante 
Italiaanse geloofsleven mist, maar 
dat lijkt minder het geval. “In Ita-
lië zijn veel mensen katholiek door 
de cultuur. Het is een manier van 
leven. Hier zijn niet zoveel mensen 
katholiek, de sfeer in Nederland is 

misschien soms wat anti-
katholiek, maar ik merk 
dat zij die katholiek zijn 
dat ook echt zijn, en niet 
uit gewoonte. In Italië zijn 
veel mensen wel katho-
liek, maar dan alleen in 
naam. Ze zijn niet echt 
bezig met hun geloof. Het 
gaat niet zo diep. Het is 
meer gewoonte. Hier is dat 
anders. Er zijn dan wat 
minder katholieken maar 
diegenen die dat zijn pro-
beren hun geloof ook echt 

te verdiepen. Dat geeft een heel 
mooie sfeer. Een voorbeeld: in Italië 
lopen mensen na afloop meteen de 
kerk uit, ook als ze vrienden zijn. 
Hier blijven ze vaak nog even staan  
praten. Daardoor sluit je hier ook 
veel makkelijker vriendschappen  
in de kerk.“ 

Vrijwilligerswerk
Francesco en Bernadette zijn actief 
in de Josephkerk. Francesco: “We 
helpen allebei bij de kinderdiensten. 
Bernadette doet wat meer omdat zij 
het Nederlands beter beheerst, en 
ik vang de kleine kinderen op in de 
crèche. Verder help ik graag mee in 
verpleeghuis Roomburgh als daar 
activiteiten zijn. Een keer in de twee 
weken help ik met koffie schenken 
en op- en afruimen. Dat is voor mij 
belangrijk en inspirerend.”

In gesprek met Francesco en Bernadette Ratti 

   “Volle kerken uit gewoonte”

Het is huize kindervreugd bij de 
Ratti’s. Speelgoed van de drie kin-
deren is prominent aanwezig in 
de woonkamer van hun woning in 
de Leidse Merenwijk. Bernadette 
Ratti is druk bezig met het naar 
bed brengen van de jonge gene-
ratie. Francesco Ratti, geboren in 
de Italiaanse streek Ligurië, heeft 
een drukke dag achter de rug. Het 
gezin is net klaar met het avond-
eten, en hij verwoordt nu bedacht-
zaam zijn visie op de verschillen 
tussen Nederland en Italië waar het 
het katholicisme aangaat. “Inder-
daad, het is hier heel anders dan 
in Italië. Katholicisme is daar een 
manier van leven, de cultuur is 
veel meer kerkelijk dan hier. De 
kerken zitten vol, de mensen lopen 
er ook heel makkelijk af en toe bin-
nen. Bijna alle scholen zijn katho-
liek, de lagere zowel als de middel-
bare scholen, de pastoor komt daar 
iedere week gauw twee uur per klas 
langs.” Maar het zijn niet alleen de 
scholen waar je de aanwezigheid 
van de kerk ziet: “Als kind ging 
ik altijd spelen in een speeltuin 
die bij het centrum van Don Bosco 
hoorde. En op de naamdag van een 
parochieheilige is het altijd de hele 
dag groot feest. Ik kom zelf uit 
een parochie die San Baudolino als 
beschermheilige heeft. Op zo’n dag 
loopt het hele dorp uit, inclusief de 
fanfare. Dat kan tot ’s avonds laat 
doorgaan.” 

Grote overgang
Bernadette Ratti is er inmiddels bij 
komen zitten. Zij is Nederlandse, 
en heeft haar man in Leiden leren 
kennen, in de Lodewijkkerk. Maar 
zij heeft ook een tijd in Milaan 

gewoond, en had daar soortge-
lijk ervaringen. Ze is het dan ook 
met haar man Francesco eens: 
“De katholieke cultuur is ook in 
Milaan echt opvallend. Iedereen 
is gedoopt, overal staan er kerken 
en daar gaan de mensen ook echt 
naar toe. Milaan is een heel gelo-

vig aartsbisdom, daar staat het 
ook om bekend. Ambrosius heeft 
daar duidelijk zijn stempel ach-
tergelaten.” 
Het was dan ook voor Francesco 
een grote overgang naar Neder-
land. Hij werkt nu ongeveer acht 
jaar bij ESTEC in Noordwijk waar 
hij als bouwkundig ingenieur 
bezig is met projecten waarbij al 
of niet bemande ruimteschepen 
veilig terug moeten kunnen keren 
in de atmosfeer. “Het is daar een 
beetje een technische cultuur, 
en ik merk dat veel van mijn col-
lega’s niet gelovig zijn. Op het 
werk hebben we apart groepje van 
mensen die dat wel zijn. Die lun-
chen wekelijks samen. Ik probeer 
er steeds bij te zijn maar kan niet 
iedere week. Maar het is goed ze 
te ontmoeten. We bekijken de 

Bernadette 
en Francesco 
Ratti voor 

een beeltenis 
van de  
Heilige 
Familie. 
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Opschonen
In het boek ‘Herinneringen aan broeder Franciscus’ 
(uit 1311?) is een verzameling oude verhalen rond 
Franciscus van Assisi opgenomen. Eén van die ver-
halen luidt als volgt: “In de tijd dat Franciscus nog 
verbleef bij de kerk van de heilige Maria ter Enge-
len en er nog maar enkele broeders waren, liep hij 
soms de dorpen en kerken af in de omgeving van 
Assisi om de mensen te verkondigen en aan te zeg-
gen dat ze boete moesten doen. Gewoonlijk had hij 
dan een bezem bij zich om de kerken te vegen. Het 
deed hem immers heel veel verdriet, wanneer hij 
een kerk binnenkwam, te moeten constateren dat 
ze niet schoongemaakt was. Daarom liet hij ook 
steeds wanneer hij een preek voor het volk gehou-
den had de priesters die erbij waren op een afgele-
gen plek bijeenkomen en hield daar een preek voor 
hen. Dan sprak hij hun over het heil van de zielen, 
maar drong er vooral bij hen op aan er zorgvuldig 
voor te zorgen de kerken schoon te houden.”

Dit is een actueel verhaal. We maken als kerk moei-
lijke tijden door. Van alle kanten berichten over 
wantoestanden op internaten en seminaries in de 
50/60-er jaren van de vorige eeuw, over financiële 
malversaties of over verdachtmakingen. De vuile 
was wordt buiten gehangen. Natuurlijk mag dit 
soort zaken niet in de doofpot gestopt worden. 
Integendeel. Maar wordt met dit alles ook niet 
het vele goede dat in al die eeuwen door de kerk 
en haar gelovigen tot stand is gebracht, over het 
hoofd gezien? Daar wordt niet over bericht! Het 
is belangrijk ook die góede kant te signaleren en 
daarmee de dingen in het juiste perspectief te zien.

In het verhaal van Franciscus lezen we dat hij ver-
drietig was wanneer een kerk niet schoongemaakt 
was. Dat mag je ook symbolisch verstaan. Hij leed 
er aan dat er sprake was van vervuiling in het bele-
ven van het evangelie, dat het evangelie niet meer 
een richtsnoer in het leven was. Daarom riep hij op 
tot bekering. Daarom ging hij nieuwe wegen. Daar-
om verkondigde hij in woord en daad het Koninkrijk 
Gods. Zó wilde hij de Kerk opschonen. Een uitda-
ging, toen en nu!

Aan ons is het gegeven Franciscus’ manier van leven 
ook in deze tijd vorm te geven, op eigentijdse wij-
ze, dat wel. Als Franciscanen in Leiden hebben we 
dat geprobeerd in die afgelopen vijf-en-een-halve 
eeuw. Ons past dank aan al die mensen die ons dat 
in die lange tijd mogelijk hebben gemaakt.
Vrede en alle goeds!
 pater Ton Peters ofm.
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Italiaanse topcoach traint Vaticaans voetbalteam
priesters en seminaristen mee. Op 
23 oktober neemt het Vaticaanse 
team het op tegen een elftal van 
de Guardia di Finanza, de financi-
ele politie-eenheid van Italië. De 
71-jarige Trapattoni is momenteel 
coach van het nationale elftal van 
Ierland. Daarvoor was hij onder 
meer trainer van AC Milan, Juven-
tus, Internazionale, Bayern Mün-
chen, het nationale team van Italië 
en Benfica.

De Italiaanse topcoach Giovanni  
Trapattoni gaat de beste voetballers 
van de Clericus Cup trainen voor een 
speciale wedstrijd op 23 oktober. 
Dat heeft de Italiaanse sportkrant 
‘La Gazzetta dello Sport’ gemeld. 
De Vaticaanse spelers werden gese-
lecteerd op basis van hun prestaties 
tijdens wedstrijden om de Clericus 
Cup. Aan deze internationale voet-
balcompetitie in Vaticaanstad doen 
zestien teams van rooms-katholieke 
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Ruim zevenhonderd mensen waren 
zondag 3 oktober in en rond de ka-
thedraal in Rotterdam aanwezig: 
‘kwartiermakers’, die zich warm lo-
pen voor de komst van de Europese 
Taizé Jongerenontmoeting, die tus-
sen Kerst en Oud en Nieuw in plaats-
vindt in Rotterdam. Zij werden wel-
kom geheten door bisschop Van Luyn 
en dominee Plaisier (PKN). Vier broe-
ders, drie zusters en een aantal ‘per-
manents’ (vrijwilligers) uit de ge-
meenschap van Taizé gaven tekst en 
uitleg over de voorbereidingen van 

en de bijzondere ontmoeting zelf. 
In de gemeenschappelijke viering in 
de kathedraal aan de Mathenesserlaan 
waren vooral mensen aanwezig uit de 
kerkgemeenschappen die onderdak 
zullen bieden aan de buitenlandse 
jongeren. Ook waren er jongeren uit 
parochies en gemeenten die vanwege 
de afstand tot Ahoy Rotterdam rond 
Oud en Nieuw geen pelgrims kunnen 
ontvangen. Samen werd er gekeken 
hoe zij toch een rol kunnen spelen bij 
de Europese Jongerenontmoeting. Zie 
ook www.bisdomrotterdam.nl. 

Voorbereiding Europese Taizé Jongerenontmoeting

Deze uitroep is de titel van een  
symposium over stille armoede en 
sociale uitsluiting dat op zaterdag 13 
november van 11.30 tot 15.30 wordt 
gehouden in Diaconaal Centrum De 
Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c. 

om deze mensen erbij te 
betrekken, stem te geven 
en ondersteuning te bie-
den.

Diaconaal weekend
Het symposium wordt georganiseerd 
door de RK Diaconie Leiden, Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden, Stich-
ting Urgente Noden en Zorgbelang 
Zuid-Holland. Aanleiding is het dia-
conaal Weekend en het jaar 2010, het 
Europees jaar van de bestrijding van 
Armoede en Sociale Uitsluiting.
Aanmelding via info@debakkerij.nl 
of 514 49 65. Het programma staat op 
www.debakkerij.nl. 

matie over het onder-
steuningsaanbod. 

Aansluiting
‘Hoe kom je d’r bij? ’is 
een uitroep van onge-
loof. De problematiek van stille 
armoede en sociaal isolement, is 
voor velen onbekend. Eenmaal 
ermee geconfronteerd kunnen ze 
het nauwelijks geloven. ‘Hoe kom 
je d’r bij? ’ verwijst naar mensen, 
die geen aansluiting vinden met 
een maatschappelijk netwerk en 
beschikbare voorzieningen. ‘Hoe 
kom je d’r bij? ’ verwijst ook naar 
de moeilijkheid voor professionals 

Diaconaal medewerkers, vrijwil-
ligers, diakenen, wijkcontact-
personen en kerkbetrokkenen 
kunnen elkaar ontmoeten op de 
informatiemarkt, in interviews 
en discussies. Het symposium 
wil een eyeopener zijn voor dia-
conale vrijwilligers, met tips om 
armoede te signaleren en infor-

In de vorige uitgave van ‘Rondom 
de Kerk’ heeft de MOV Leiden en 
omgeving (Missie, Ontwikkeling, 
Vrede) een oproep gedaan om 
ongebruikte kraammaterialen te 
bewaren. Immers, u kunt er levens 
mee redden! We kunnen u nu mee-
delen, dat we een inzamelpunt 
voor Leiden hebben gevonden. U 

kunt het kraammateriaal inleveren 
bij het parochiesecretariaat van de 
Sint-Petruskerk, Lorentzkade 16a te 
Leiden, van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.30 en  11.30 uur. Informa-
tie www.stichtingbabyhope.org. 

Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Leidse straatpastor gaat er komen!

‘Hoe kom je d’r bij?’

Boek R.K. Vakschool voor Meisjes
Onlangs verscheen 
een boekje over de 
historie van de RK 
Vakschool voor Meis-
jes aan het Galgewa-
ter in Leiden, met als 
titel ‘Van Zeepsop en 
Naaigaren’. Auteur 
is Paul Onderwa-
ter, tevens schrijver 
van het boekje ‘150 
jaar Hartebrugkerk’ 
(1986). Het boekje 
schetst een beeld 
van deze huishoud-
school van 1908 tot begin jaren 
zeventig. Pater Paduanus Bouters 
ofm., destijds verbonden aan de 
Hartebrugkerk, heeft zich via de de 
‘Zita Vereeniging’ ingezet voor de 

oprichting van de 
school. In het boekje 
staan bijdragen van 
veel oud-leerlingen 
en oud-parochianen 
uit Leiden en omlig-
gende plaatsen in de 
vorm van anekdo-
tes, foto’s en allerlei 
bewaard gebleven 
materiaal. Het boek 
is niet in de boek-
handel te koop. U 
kunt het bestellen 
door e 9,95 over te 

maken op bankrekeningnummer 
56 78 51 133 t.n.v. P. Onderwater, 
Leiderdorp o.v.v van uw adresgege-
vens. Het mooie boekje wordt u dan 
toegestuurd.

6 7

Vredeswake
Op de Internationale Dag 
van de Vrede, 21 septem-
ber, heeft de MOV Leiden 
en omgeving een stille 
wake gehouden op het 
Stadhuisplein. Het was 
een ingetogen bijeen-
komst, maar wel één met perspectief. We mochten ervaren, dat deze 
wake niet alleen gedragen werd door MOV-groepen uit de parochies, 
maar dat er ook vanuit de Raad van Kerken acte de présence werd 
gegeven. Dat geeft hoop voor de toekomst!

Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Dag van de Mantelzorg
Op woensdag 10 november wordt de jaar-
lijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. 
Deze dag is bedoeld om speciale aandacht 
voor mantelzorg te vragen én om alle 
mantelzorgers in het zonnetje te zet-
ten. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn alle 
belangstellenden welkom in De Waag aan 
de Aalmarkt in Leiden. Bureau Informele 
Zorg van ActiVite, de Leidse Vereniging 
van Mantelzorgers en Stichting Radius 
bieden een warm drankje en een infor-
matief en muzikaal programma. Voor 
mantelzorgers staat, ook in De Waag, van 
17.30 tot 20.00 uur een Hollands Buffet 
klaar. Inschrijven kan tot 1 november via 
mantelzorg@activite.nl of 516 14 45.

Baby Hope

In het voorjaar kon u al lezen dat 
de Stichting Straatpastoraat was 
opgericht en het bestuur gefor-
meerd. Inmiddels is het financiële 
dekkingsplan nagenoeg rond,  
en is de sollicitatieprocedure in 
volle gang.

Voor de fondsenwerving was al een 
goed begin gemaakt door collectes in 
Protestantse gemeenten, in de Stu-
denten Ekklesia en RK parochies in 

Leiden. Aangemoedigd door deze 
steun heeft het bestuur enkele grote 
sponsors gevonden, zoals het SKAN 
fonds en het bisdom Rotterdam, de 
gezamenlijke religieuzen van de 
commissie PIN en de Leidsche Maat-
schappij van Weldadigheid. 

Bemoedigen
Nu is het tijd te zoeken naar een 
geschikte persoon. Hij of zij moet 
immers niet alleen pastoraal onder-

legd zijn, maar ook bemoedigend 
aanwezig kunnen zijn temidden 
van de dak- en thuislozen, en hen 
weer het gevoel te geven dat ze 
meetellen!  
Op wonderbaarlijke wijze heb-
ben zich spontaan enkele men-
sen gemeld voor de functie! Wij 
hopen dat de Leidse straatpastor 
nog voor de Kerst kan starten. 
Giften blijven zeer welkom op 
bankrekening 39 04 90 814 t.n.v. 
Straatpastoraat Leiden.

Wilbert van Erp, 
voorzitter Stichting Straatpastoraat

Van Zeepsop en Naaigaren

De Zita Vereeniging en de R.K. 
vakschool voor meisjes aan het 

Galgewater te Leiden, in de 
periode 1908 - 1972

- door Paul Onderwater -
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Thijs van der Hulst schreef de redac-
tie hoe het hem verging onderweg 
en in Rome. “Op zondag 26 septem-
ber ondersteunden we in pausen-
stad Orvieto, in de prachtige goti-
sche kathedraal tussen de reguliere 
missen door, een pelgrimsviering 
‘onderweg’. Tijdens de Eucharistie 
in het middenschip, bleven overige 
bezoekers in de zijbeuken rondlo-
pen, foto’s maken, filmen. Sommi-
gen staan achter je mee te kijken 
hoe je orgel speelt. Dat is de kerk 

in Italië. Even wennen! Een van de 
charmes voor mij als toetsenist is 
dat je in de verschillende kerken 
waar je komt niet weet wat je kunt 
verwachten: waar staat het koor, is 
er genoeg plek, is er een orgel, hoe 
werkt dat (dat is nogal divers in Ita-
lië heb ik gemerkt), de kwaliteit van 
sommige orgels nog daargelaten. Het 
is veel improviseren. De stap van de 
koren in de Meerburgkerk naar deze 
grote kathedraal, met een orgel dat 
buiten op 200 meter nog te horen is, 
is wel een heel grote!”

Thuis in je eigen Kerk
“Op maandag beleven we een hoog-
tepunt, in de absis van de Sint 
Pieter zingt het koor bij de Eucha-
ristieviering met als voorganger bis-
schop Van Luyn. De Sint-Pietersba-
siliek was voor mij altijd een drukke 
attractie: metaalpoortjes door, lang 
in de rij, een rumoerige overvolle 
basiliek die net iets te groot en 

Thijs van der Hulst ging als toetsenist met het Pelgrimskoor 
mee met de bedevaartsreis van ons bisdom naar Rome. Het 
koor repeteerde vanaf februari een breed repertoire in: gezan-
gen uit de GVL, liederen uit Taizé en Iona, liederen van jonge-
renkoren en Gregoriaanse delen van de Mis.

helmus dat na afloop gezamenlijk 
wordt gezongen zet ik stiekem het 
volume een tandje hoger…”

Vertrouwde liturgie
“Bij de vieringen de volgende dagen 
blijft ik het gevoel houden: je viert 
samen vertrouwde liturgie en daar-
door vind je ook in Rome, ver van 
huis je thuis. Dat is ook wereldkerk! 
Daar kan zelfs het vreemde, valse en 
half vergane orgel in de Sint Jan van 
Lateranen, toch de bisschopskerk van 
de Paus, niets aan veranderen…”

overdadig is. En daar zit je dan, 
achter de gigantische speeltafel, 
met naast je de Italiaanse organist 
die je vertelt wat je wel en niet mag 
doen: ik mag vooral niet alle regis-
ters open zetten, want het orgel is 
gebouwd om de hele kerk te vullen. 
De bisschop preekt over de bekende 
‘Quo vadis’-legende. De vraag die 
de bisschop ook ons stelt is: ‘Waar 
gaan wij heen, wat willen wij?’ Als 
ik achter het orgel het Onzevader 
uit de GVL inzet, geschreven in 
mijn eigen Meerburgkerk, bedenk 
ik, de wereldkerk is heel groot en 
toch ook heel dichtbij. Juist die 
vertrouwde liederen maken, dat je 
ook hier in deze ‘attractie’ thuis 
bent, in je eigen kerk. Bij het Wil-

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

“Elke tijd vraagt om eigen vormen en 
woorden. In deze tijd zal dat vooral een 
uitleg zijn met veel praktische voorbeel-
den.” Dit schrijft Mgr. Van Burgsteden sss. 
in het voorwoord. Marcellino D’Ambrosio is 
er inderdaad in geslaagd op een eigentijd-
se wijze te schrijven over de kern van het 
katholieke geloof.
Het boek gaat over de betekenis van de 
Kerk, van de Sacramenten van het Doop-
sel en het Vormsel, van het persoonlijk ge-
bed, van het vieren van de heilige Mis, van 
het Sacrament van Boete en Verzoening en 
tenslotte van Maria en de heiligen. Het zijn 

Auteur Marcellino D’Ambrosio
Titel De Katholieke Kerk verkennen: Inleiding 
in leer en leven
Uitgever De Boog, 2010 Prijs e 12,50
ISBN 90 6257 072 0 Aantal pagina’s 126
(verkrijgbaar via www.deboog.nl en www.colomba.nl)

geen theologische beschouwingen, maar 
wel beschrijvingen van ervaringen van een 
theoloog in zijn persoonlijk leven. Naast 
theoloog is D’Ambrosio ook vader van een 
gezin met opgroeiende kinderen.
D’Ambrosio schrijft openhartig over zijn ei-
gen ervaringen en put hieruit tal van prak-
tische voorbeelden. Hij komt over als een 
blijmoedig en serieus christen die zijn ge-
loof graag deelt met anderen. Het is een 
gemakkelijk geschreven boek, dat ook zeer 
geschikt is voor bespreking van deze on-
derwerpen in een gespreksgroep en voor 
volwassenencatechese.

Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Thijs van der Hulst

“Even wennen, de kerk in Italië”

Thijs van 
der Hulst 
achter het 

orgel van de  
Sint Pieter 
in Rome!

Het koor op de trap voor de kathedraal 
in Orvieto.
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HARTEBRUGPAROCHIE
Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, tel.: 071 – 5120401.
E-mailadres: hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Tijdelijk pastoor: Jaap van der Bie, tel.: 071 – 5220655; e-mailadres: ja.vanderbie@planet.nl.
Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum.
Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, tel.: 06 – 51535420.
Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. Kerkbestuur Hartebrugkerk te Leiden.
Kerkbijdrage: ING 2595800, t.n.v. Penningmeester. Kerkbijdrage Hartebrugparochie te Leiden.
Kopij-adres: Corry Arendse, tel.: 071 - 3412889, e-mailadres: arendse.corry@hetnet.nl.
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EUCHARISTIE-VIERINGEN
Dinsdag en donderdag: 9.00 uur
Zondagochtend: 11.00 uur
Kinderwoorddienst: iedere
1e en 3e zondag van de maand.

AGENDA
Koffiedrinken: 
Na de Eucharistieviering op
7 en 21 november en 5 december 
in de Romanuszaal.

Voedselbank:
Eerste weekend van de maand.

Ouderensoos:
Iedere woensdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur 
in de Romanuszaal.

Vergaderingen:
Iedere eerste en derde 
dinsdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur:
Pastoraatgroep.

4 november, 20.00 uur:
Kerkbestuur.
2 december, 20.00 uur:
Kerkbestuur.

Bijzondere vieringen:
24 oktober, 14.30 uur
Doopviering van Thijs
Schoot Uiterkamp.
30 oktober, 11.00 uur
Doopviering van
Lente van Schie.
31 oktober, 11.00 uur
Eucharistieviering m.m.v. 
het Hartebrug Dameskoor b.g.v. 
hun ‘verjaardag’.
1 november, 19.30 uur
Eucharistieviering b.g.v. het 
Hoogfeest van Allerheiligen, 
m.m.v. de Schola Cantorum.
2 november, 19.30 uur
Eucharistieviering b.g.v. de Ge-
dachtenis van alle overleden ge-
lovigen, m.m.v. het Dameskoor.

7 november, 11.00 uur
Afscheidsviering van pater
Ton Peters ofm., als pastoor
van de Hartebrugparochie.
21 november, 11.00 uur
Afscheidsviering van Wim  
Barning, na 50 jaar trouwe 
dienst als acoliet en koster, 
en als vicevoorzitter van het 
Kerkbestuur.

PERSONALIA

Gedoopt:
5 september
Vienna Vingerhoed, dochter van 
Etienne en Saskia Vingerhoed - 
van der Wiel.

10 september
Bianca Dijkgraaf en haar zonen 
Domelzo en Donnegay.

3 oktober
Julia Krapels, dochter van 
Maikel en Doret Krapels.

17 oktober
Lauren Croes, dochter van  
Jeroen en Sonja Croes - de Bruin.

Gedoopt en gevormd:
17 oktober
Guido Ruijgrok.

Getrouwd:
17 september
Cees Aanhaanen en
Floor Claas.

Overleden:
Op 24 augustus overleed 
op 87-jarige leeftijd Anna 
Johanna van der Holst - Fasel.
Haar grootheid lag in kleine din-
gen. Zij was voor al haar familie-
leden een zeer bijzondere vrouw, 
de spil waar alles om draaide. 
Na een kort ziekbed is zij onver-
wacht naar haar Schepper terug-
gegaan in wie zij zo geloofde. 
Op 30 augustus vond de uitvaart-
dienst plaats in de Hartebrug-
kerk. Aansluitend de begrafenis 
op Rhijnhof.

Op 10 september overleed  
Robert Marie Théodore Eugène 
Oomes.
Hij was 84 jaar oud. In Leiden 
studeerde hij wis- en natuurkun-
de. Na enige tijd werd hij leraar 
aan het Agneslyceum te Leiden. 
Hij is in Leiden vooral bekend ge-
worden door zijn studie over de 
grafzerken in de Pieterskerk. 
Hij was een trouw bezoeker van 
de Hartebrugkerk. Na de uit-
vaartdienst op 16 september in 
de Hartebrugkerk is hij begraven 
op de RK. Begraafplaats  
Sint Laurentius te Rotterdam. 

Eucharistievieringen in de Hartebrug
Per 29 oktober is aan onze pastoor, pater Ton Peters ofm., 
eervol ontslag verleend als pastoor van onze parochie. Per 
gelijke datum is pastoor Jaap van der Bie benoemd tot tijde-
lijk pastoor van de Hartebrug. Deze verandering betekent 
het vertrek van een priester uit de parochies van Leiden en 
omgeving. De bisschop heeft aan de gezamenlijke pasto-
res gevraagd zoveel als mogelijk de leemtes op te vangen 
die daarmee ontstaan. Na overleg met de pastores heeft 
het Kerkbestuur moeten besluiten dat met ingang van de 
week van 7 november de Eucharistieviering op woensdag 
en vrijdag om 9.00 uur komt te vervallen; op die dagen 
is het mogelijk een viering in de aangrenzende parochies 
mee te maken. Zie voor kerken en aanvangstijden elders 
in dit blad.
In tegenstelling tot aanvankelijke berichten blijft de aan-
vangstijd van de Eucharistieviering op zondagmorgen om 
11.00 uur. In deze vieringen zullen met de regelmaat van 
één keer per een of twee maanden dezelfde priesters voor-
gaan, waaronder pastoor Jaap van der Bie en pater Jan van 
Duijnhoven ofm.. Omdat het niet mogelijk is voor iedere 
zondag een priester uit te nodigen en om vooruit te lopen 
op toekomstige ontwikkelingen binnen de te vormen paro-
chie ‘Leiden en omgeving’, zal er éénmaal per maand (door-
gaans de vierde zondag) een Woord- en Communieviering 
worden gehouden. Daarin zal dan voorgaan mevrouw Inge 
Elling, pastoraal werker in de Lam-Godsparochie. Deze re-
geling gaat in vanaf januari van het volgend jaar.
Met deze regelingen hoopt het kerkbestuur op verant-
woorde wijze recht te doen aan de belangrijke plaats die 
de Liturgie in onze geloofsgemeenschap inneemt. 

namens Kerkbestuur 
 pater Ton Peters ofm., voorzitter

Hooravond clustervorming
Wat gaat de samenwerking en het samengaan van de 
parochies van Leiden en omgeving betekenen voor onze  
Hartebrugparochie? Hoe kunnen we binnen dat ‘cluster’ 
op een goede wijze parochiegemeenschap blijven? Wat be-
tekent het dat er een pastoraal team komt en dat we geen 
‘eigen pastoor’ meer hebben? Om hierover geïnformeerd 
te worden en om vragen te stellen is er een hooravond ge-
organiseerd op maandag 25 oktober in de Romanuszaal; 
aanvang 20.00 uur. Vanuit het bisdom zal mevrouw B. Al-
bers aanwezig zijn; zij begeleidt het proces van clustervor-
ming in Leiden en omgeving.
 pater Ton Peters ofm.

Afscheid van onze pastoor
Het kerkbestuur nodigt U allen uit voor 
de Eucharistieviering van 7 november  
om 11.00 uur ter gelegenheid van het 
afscheid van onze pastoor Ton Peters 
ofm. Onze pastoor heeft acht jaar zijn 
beste krachten gegeven aan onze paro-
chie. Hij heeft niet alleen gebouwd aan 
het uiterlijk van onze kerk (Romanus-
zaal, fietsenstalling, het nieuwe altaar 
etc.) maar ook intern. De parochie is 
klaar- gestoomd voor de toekomst. Hij 

heeft zich intensief ingezet voor de samenwerking met an-
dere Leidse parochies. 

De pastoor is in de afgelopen jaren met veel mensen opge-
trokken in hun verdriet en vreugde en werd gevraagd voor 
te gaan in diensten, niet alleen vanwege het interieur van 
onze prachtige kerk, maar vooral door zijn persoonlijke be-
nadering. Wij zullen hem zeker gaan missen. Na de Eucharis-
tieviering is er gelegenheid in de Romanuszaal om afscheid 
van hem te nemen. Namens de parochie is er ook een af-
scheidscadeau. U kunt zich daar natuurlijk bij aansluiten met 
een meer persoonlijke geldelijke gave. De pastoor is wel up-
to-date, maar zijn computer niet meer!. Na de viering kunt U 
tevens kennismaken met onze, door de bisschop, benoemde 
administrator (tijdelijk pastoor) Jaap van der Bie. 
Tot 7 november 11.00 uur!

Namens het kerkbestuur
Wim Barning, vice-voorzitter

50 jaar in dienst van de Hartebrug
Op 21 november - het hoogfeest van ‘Christus, Koning van 
het heelal’ - is het precies 50 jaar geleden dat Wim Barning 
zijn eerste ‘misdienaarsbeurt’ vervulde. Daarna heeft hij dat 
talloze malen gedaan, maar niet alleen als misdienaar. Hij 
werd acoliet, koster, ceremoniarius. 
Daarnaast werd hij ook voorzitter van 
de Leidse Processie naar Kevelaer, sta-
tutair verbonden met de Hartebrug-
parochie. De afgelopen jaren vervulde 
hij de functie van vicevoorzitter van 
het Kerkbestuur. Aan deze vijftig jaar 
trouwe dienst komt nu een eind. Ook 
gaat hij de parochie verlaten. Wellicht 
dat hij elders, in de buurt van zijn hui-

dige woonplaats Zeist, zijn diensten kan voortzetten.
In de Eucharistieviering van zondag 21 november om 11.00 
uur willen wij stilstaan bij dit jubileum en bij dit afscheid. 
Na afloop van de viering is er dan gelegenheid om per-
soonlijk hem te bedanken en afscheid van hem te nemen 
in de Romanuszaal.

namens het Kerkbestuur,
pater Ton Peters ofm.

Wisseling van de wacht 
Met ingang van 21 november is aan Wim Barning eervol 
ontslag verleend als vicevoorzitter van het Kerkbestuur 
van onze Hartebrugparochie. Per gelijke datum is Arno 
Hanssen (op dit moment penningmeester) benoemd tot 
vicevoorzitter, als opvolger van Wim Barning. En eveneens 
per 21 november is Klaas Jan Schoppink benoemd tot pen-
ningmeester van de Hartebrugparochie. Wij wensen het 
Kerkbestuur onder Gods zegen een vruchtbare bestuurspe-
riode toe, zeker nu er intensief wordt ingezet op meer sa-
menwerking tussen de parochies in Leiden en omgeving.

Beelden in de Hartebrugkerk
Nieuwe aanwinst: Franciscus en Antonius

In de gerestaureerde zijgang langs de kerk - met de ver-
nieuwde toiletten en spreekkamer - hebben twee beeldjes 
een plaats gekregen in een speciaal ontworpen nis. Het 
zijn gietijzeren beeldjes die Franciscus en Antonius voor-
stellen. 
Franciscus is duidelijk herkenbaar aan de vogel op zijn 
hand. Dat is ontleend aan het verhaal dat Franciscus eens 
voor de vogels preekte, omdat de mensen toch niet naar 
hem luisterden. 
Antonius heeft een boek in zijn hand. Daarmee wordt hij 
vaak afgebeeld. Dat heeft te maken met het verhaal dat 
het boek van Antonius eens gestolen was; toen hij God 
om hulp smeekte, bracht de dief het terug. Samen met het 
kruis wijst dat boek ook op de grote talenten van Antonius 
als predikant.
De beide beeldjes zijn een geschenk van de Franciscanen 
bij hun vertrek uit Leiden en zijn afkomstig van het hek-
werk van de lezenaars uit de voormalige Antonius- en 
Rosaliakerk te Rotterdam.
 pater Ton Peters ofm.

mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
http://www.hartebrug.nl
mailto:arendse.corry@hetnet.nl
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Kunst in de Meerburgkerk
Twee dagen lang stond de Meerburgkerk in het teken van 
de Zoeterwoudse Kunstroute 2010.
Ruim twintig Zoeterwoudse kunstenaars exposeerden hun 
werken in de kerk, waar op zaterdag 18 september ook de 
opening plaatsvond van dit tweejaarlijkse gebeuren.
Na een hartelijk welkomst-
woord door pastoor Jaap 
van der Bie gaven burge-
meester Liesbeth Bloemen 
en wethouder Mirjam Ates 
- Snijdewind (foto) het 
startsein aan de tientallen 
aanwezige kunstenaars. 
Blue Monday, een Zoeterwouds - Stompwijkse combinatie 
zorgde voor een passende muzikale omlijsting van de ope-
ning met hun sfeervolle traditionele Ierse muziek.

Tijdens deze Kunstroute konden bezoekers zowel in Zoe-
terwoude Rijndijk als in Zoeterwoude Dorp op maar liefst 
35 locaties kennismaken met de vele facetten van de kunst: 
schilder- en beeldhouwkunst, gecombineerd met poëzie, 
fotografie, muziek en performance.
De Meerburgkerk bood onderdak aan twintig kunstenaars, 
waaronder de vijf ‘Quiltsters van Zoeterwoude’ van wie de 
werken prachtig uitkwamen in de kerkruimte en sacristie. 
Ook waren schilderijen te bezichtigen van twaalf schilders 
die allerhande stijlen en technieken hadden toegepast.

Een bijzondere bijdrage le-
verde kunstenares Barbara 
Bruin. Zij stelde een van 
haar werken ter beschik-
king ten bate van het Res-
tauratiefonds van de kerk. 
(foto)
“Ik zet me graag in voor de 
restauratie van dit gebouw. Het is zo beeldbepalend voor 
de Hoge Rijndijk en zal na de afronding van het W4-project 
(met o.a. de verdiepte aanleg van de A4) alleen nog maar 
mooier staan in de omgeving. Na alle commotie rond de 
voorgenomen sluiting ben ik nu heel blij dat de restauratie 
voortgang vindt”, aldus mevrouw Bruin.

Daarnaast leverden vrijwilligers ook op andere manieren 
een bijdrage aan de restauratie van de kerk. Van verkochte 
kunstwerken werd 5% van de verkoopprijs in het Restaura-
tiefonds gestort. En ook de opbrengst van het heerlijke kop-
je koffie met bijbehorend gebak, dat gastvrij werd geser-
veerd in de pastorie, kwam ten goede aan de restauratie.
In de zijbeuken van de kerk werden beelden en keramiek 
geëxposeerd. Ook kon men prachtig fotowerk van wethou-
der Mirjam Ates - Snijdewind bekijken.
Begeleid door leerlingen van de Leiderdorpse muziekschool 
MOL droeg zij ook nog een aantal van haar gedichten voor 
die de Zoeterwoudse polders bezongen.

Beide dagen was de belangstelling overweldigend. De or-
ganisatoren waren zeer enthousiast over het gebruik van 
de Meerburgkerk als bijzondere expositieruimte.
 Gerard van der Hulst

Van het Bestuur
Wat was het een feest op de Parochie Startdag! We waren 
blij verrast om zo velen van u te mogen ontmoeten tijdens 
én na de viering met de protestantse gemeenschap in de 
Dorpskerk in Leiderdorp. Mocht u onverhoopt niet geweest 
zijn dan kunt even verderop lezen wat u zoal gemist heeft. 
Het kerkelijke werkjaar is nu officieel begonnen en zeker 
is dat komend jaar een druk jaar wordt. De aangekondig-
de clustervorming zal daar zeker een grote rol in spelen en 
wanneer u op 22 september bij de cluster informatieavond 
bent geweest, weet u dat er op dat gebied nog veel werk 
moet worden verzet. Zoals u daar heeft kunnen horen heeft 
het bestuur de intentie zoveel mogelijk de eigenheid van 
onze parochie intact te houden. Dat kan, mag en willen we 
niet zonder uw inbreng. We hopen u daarom de komende 
maanden op diverse vieringen en bijeenkomsten te mogen 
spreken. Het bestuur is ervan overtuigd dat we met elkaar 
deze grote stap voorwaarts moeten en kunnen zetten en 
ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.
 Thomas Blom, bestuurslid

Pastorale bijdrage
Ditmaal treft u de pastorale bijdrage van pastoraal werk-
ster Marianne Hoogervorst aan op de pagina van de Sint  
Laurentius op pagina 21 van dit nummer.

Parochie Startdag 2010
Op zondag 5 septem-
ber werd onze jaarlijkse 
Parochie Startdag ge-
houden. Op deze dag 
wordt altijd de opening 
van het kerkelijke werk 
jaar gevierd. Om het 
jaar wordt de Startdag 
samen met de Protes-
tantse gemeenschap gevierd. Dit jaar waren we daarom te 
gast in de schitterende Dorpskerk aan de Hoofdstraat te Lei-
derdorp. De dag begon met een mooie, sfeervolle viering 
in een stampvolle kerk waar pastoor Jaap van der Bie en 
dominee Sjoerd Zwaan voorgingen in gebed. De feestelijke 
viering werd opgeluisterd door zowel het kinderkoor als het 
jongerenkoor uit onze eigen parochie en de Cantorij uit de 
Dorpskerk. Als thema was ‘Openstaan voor het Geheim’ ge-
kozen en pastoor van der Bie gaf in zijn overdenking aan dat 

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

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.  
Na de woensdag vieringen is er 
altijd gezamenlijk koffiedrinken.
Iedere donderdagavond is er 
eveneens in De Menswording 
om 19.15 uur Avondgebed.

Kerkcafé en Inloopkoffie
Iedere tweede zondag van  
de maand is er zowel in De 
Meerburg als in de Menswor-
ding na de viering gelegenheid 
om met elkaar een kopje koffie 
of thee te drinken. We hopen u 
daar te mogen ontmoeten!

Ontmoetingsmomenten
Iedere woensdagmorgen is er 
in beide parochies een ontmoe-
tingsmoment. In de Menswor-
ding is deze aansluitend aan 
de viering van 09.30 uur en in 
de Meerburg is de pastorie van 
10.00 tot 12.00 uur geopend.

Joges
Iedere laatste vrijdag van de 
maand van 20.00 tot 22.00 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 regelma-
tig naar de kerk kunnen komen. 

dit meestal makkelijker gezegd is dan ge-
daan: “Je moet er wel wat voor doen”. 
Na afloop van de viering stroomden de 
kerkgangers naar buiten waar de zon uit-
bundig scheen. Na een eerste koffieronde 
kon worden deelgenomen aan een fees-
telijk programma dat door de organisa-
tie in elkaar was  gesleuteld. Daarbij kon 
een ieder kiezen een aantal programma 
onderdelen te volgen of besluiten in ge-
sprek te gaan met andere kerkgangers. 

Veel parochianen maakten gebruik van de mogelijkheid om 
de kaars, die iedereen bij aanvang van de viering had gekre-
gen, te versieren. Anderen formeerden ter plekke een koortje 
rond de piano of gingen gezamenlijk mozaïeken. Ook aan de 
kinderen was gedacht: zij konden een eierkoek versieren. De 
dag werd afgesloten met een op de Bijbel geïnspireerde culi-
naire lunch. Deze bestond o.a. uit linzensoep en verse Turkse 
broden. Na afloop vroegen velen zich af waarom er niet vaker 
van dit soort gezamenlijke dagen worden georganiseerd. “We 
geloven tenslotte alle-
maal in dezelfde God 
en vandaag bleek maar 
weer eens dat we niet 
alleen openstaan voor 
het geheim, maar zeker 
ook voor elkaar!”, aldus 
een van de aanwezigen.

Misdienaarsreisje naar Drievliet
Op zondag 12 september zijn de misdienaars van de Mens-
wording na de mis van 09.30 uur op het inmiddels traditionele 
misdienaarsreisje naar Drievliet geweest. Na een vreselijke 
hoosbui op weg daar naartoe was het in het pretpark geluk-
kig droog. Zij hebben het daar erg naar hun zin gehad en de 
sfeer in de groep was uitstekend. De vijf misdienaars zijn nog 
op zoek naar andere 
jongens en meisjes 
die samen met hen 
‘de mis willen die-
nen’. Heb je daar wel 
oren naar, neem dan 
contact op met Joop 
van Huut. Het secre-
tariaat heeft zijn te-
lefoonnummer.

Komende data zijn op zaterdag 
6 november en zaterdag  
4 december 2010.
Wilt U van deze dienst gebruik-
maken? 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 begroe-
ting 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 ge-
daan. Kindernevendiensten in 
de komende tijd: 

In de Meerburg: op 
14 november en 
12 december. 

In de Menswording op 
17 oktober, 28 november, 
5, 12 en 19 december. 

Website RdK
Voor het meest actuele nieuws 
over De Goede Herder kunt u al-
tijd de website raadplegen: 
www.rondomdekerk.nu.
Ook voor alle informatie rond-
om de clustervorming -  die op 
1 september 2011 een feit is - 
kunt u hier terecht.

Wel en wee
Overleden
Ludwina Maria Apolonia Hockx 
- van der Klugt, geboren  
22 februari 1930, overleden  
17 september 2010.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de vol-
gende Rondom de Kerk kan 
t/m zondag 7 november. 
Het volgende nummer van 
Rondom de Kerk verschijnt 
op 9 december 2010.
e-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yahoo.
com.

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 05 327 t.n.v. Parochie De Goede Herder.
Kopij-adres: Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26, e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.

mailto:mm.rondomdekerk@yahoo
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Catechese 
van de  
Goede Herder
De Catechese van de Goede Herder heeft zijn naam te danken 
aan het verhaal van Jezus (een parabel, omdat het veel meer 
is dan een verhaal en ook een diepere betekenis heeft). De 
Goede Herder zorgt voor zijn schapen, Hij kent ze bij naam 
en Hij zoekt ze als ze verdwalen. De schapen vertrouwen de 
Goede Herder. Kinderen kunnen al jong een relatie aangaan 
met de Goede Herder en ontdekken wie deze Goede Herder 
is, en welke rol zij zelf spelen in dit verhaal. 
In de loop van het jaar krijgen de kinderen diverse thema’s 
aangereikt door korte en beeldende presentaties. Vervolgens 
gaan zij er zelfstandig mee aan de slag. Op deze manier ma-
ken de kinderen zich in hun eigen tempo de onderwerpen 
eigen, en komen ze tot een dieper begrip. In veel landen 
heeft men inmiddels goede ervaringen opgedaan met deze 
vorm van catechese. Het is gebleken dat de kinderen zeer 
geïnteresseerd zijn, en dat hun betrokkenheid bij de liturgie 
intenser wordt. 
Om de kinderen te helpen zich alles eigen te maken zijn spe-
ciale materialen ontwikkeld. Deze materialen geven de kin-
deren de mogelijkheid om dat wat ze geleerd hebben steeds 
weer na te spelen. Ze zijn echt de manier waarop de kinderen 
in contact komen met wat ze horen (bijvoorbeeld de para-
bels, de gebeurtenissen uit het leven van Jezus, de Sacramen-
ten etc.). Daarom is het van groot belang dat de materialen 
met zorg gemaakt zijn, dat ze echt mooi zijn en solide. 
Hoe meer mensen willen helpen deze catechese voor te berei-
den des te beter. Daarbij moet u denken aan het opknappen 
en inrichten van de pastoriezaal, de figuren uit hout uitzagen 
en beschilderen, miskleden naaien, etc. September 2011 ho-
pen we dan met de catechese te kunnen starten als aanbod 
voor alle rooms-katholieke kinderen in Leiden en omgeving. 
Voor alle geïnteresseerden, ouders, klussers, handwerkers, en 
natuurlijk catechisten, is er een informatieavond. Deze is  op 

woensdagavond 
10 november 
vanaf 20.00 uur 
in de pastorie 
van de Sint Jo-
seph, Herensin-
gel 3. Aarzel niet 
te komen om 
gewoon meer te 
weten te komen 
over deze cate-
chese.

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.: 071 512 06 49, e-mail: jc.overdijk@planet.nl. 

Sint Willibrodus en Sint Martinus
Sint Willibrord was een van de grote missionarissen van ons 
land. Met zwoegen, gebed en hulp vanuit Rome groeide de 
Kerk. Wat Willibrord eens verkondigde blijft de Kerk verkon-
digen: Jezus Christus, Weg, Waarheid en Leven. Sint Marti-
nus was evenzo een groot evangelist. Zijn mantel-zorg was 
uitdrukking van zijn liefde voor Jezus en in Diens Naam dreef 
hij ook duivels uit. In een deels nog heidens land groeide 
door zijn apostolaat het Christendom. In een deels ontker-
stend Europa kan de Kerk weer opnieuw gaan bloeien. 
 Pastoor Smith

Nieuws uit Haïti
In september ontvingen we weer bericht uit de Sint Josefpa-
rochie van Haïti. We geven hier de vertaling van de brief van 
pastoor Verdieu:

     We willen zeker door blij-
ven gaan met het steunen van deze goede initiatieven. De 
Wandeling door de wijk (18 september) was daar ook voor 

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie 
met samenzang.

Zondag 11.15 uur Eucharistie 
met koorzang Kinderwoord-
dienst en crèche. Nadien koffie.

Woensdag 18.30 uur Aanbid-
ding en biechtgelegenheid en 
om 19.00 uur Eucharistie.

Poolse Mis Op de tweede en 
vierde 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.

Agenda 
Oktober
Woensdag 27 oktober
10.00 uur KBO mis met erna 
koffie in de Petrusdagkapel.

Vrijdag 29 oktober
Kizikids om 13.00 en 19.00 uur. 

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Gezinsmis met  
kinderkoor in de Petruskerk.

November
Maandag 1 november
Allerheiligen 
H. Missen in de H. Lodewijk 
(09.00 uur Gelezen Mis
19.00 uur Gezongen Mis) en 
Sint Petrus (19.00 uur).

Dinsdag 2 november
Allerzielen Gedachtenis
19.00 uur Requiemmis met  
Sint-Josephkoor.

Donderdag 4 november
Heer, leer ons bidden.  
Het Getijdengebed.  
Zie de Catechesefolder.

Zaterdag 6 november
• Peter Pio Gebedsgroep.
• 18.00 uur English Mass in 
Saint Lodewijk.

Woensdag 10 november
• 11.00 – 12.00 uur  
Aanbidding in de Sint Petrus.

bedoeld. U kunt ook altijd geld overmaken aan het kerkbe-
stuur voor dit doel (o.v.m. Haïti) en de Haïti-bus staat altijd 
in de kerk. Meer acties zullen nog volgen.
 Werkgroep MOV Diaconie

Wandeling door de wijk en door de tijd. 
Een impressie

Bij gelegenheid van 
het 85 jarig jubileum 
van de Sint Josephkerk 
was een wandeling 
uitgezet door de pa-
rochie en door de tijd. 
Het begon met een 
uitleg door Martin van 
der Klugt: Hoe komen 
we toch aan die dub-
bele naam: Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart en 
Sint Joseph.
Onderweg werden er 
bezoekjes gebracht 
aan parochianen met 
hun verhalen: “Ik kom 
niet uit Leiden maar 
ben lid van deze parochie.” “Ik heb mijn werk en woonplek 
in deze parochie (een winkel)…”; “Ik heb de kerk zien bou-
wen en kijk eens wat ze nu aan het bouwen zijnin de paro-
chie.”  Of dat verhaal van een Mariabeeldje dat al lang een 
belangrijke plaats innam binnen de familie. De gastvrijheid 
bij iedereen was heel bijzonder.
Natuurlijk werd het Spoortje niet vergeten en de scholen in 
de wijk met daarbij de uitleg wat er nodig is voor de school 
in Haïti. Na afloop klonk: “Nu weet ik als ik in de kerk zit 
van mede-parochianen wat meer dan alleen hun zitplaats.” 
Deze keer gingen we vanuit de kerk rechtsom, een volgende 
keer linksom. Want het was voor herhaling vatbaar!
Het deelnamegeld was bestemd voor de school in Haïti. Be-
dankt namens de MOV, de werkgroep die staat voor Missie 
Ontwikkeling en Vrede. 
 Lucia de Jeu

Priesterjubileum Pastoor Smith 
7 december
Zie de H.Lodewijk pagina voor de gegevens.

• 20.00 uur Info avond Goede 
Herder catechese (zie hiernaast).

Donderdag 11 november
Catechese: Wat is ware  
vernieuwing van de Kerk?
Zie elders en de Catechesefolder.

Donderdag 18 november
14.00 – 16.00 uur aanbidding. 
Er is een priester aanwezig.

Vrijdag 19 november
19.00 uur WJD-Mis in de 
H.Lodewijk.  
Zie de Jongerenfolder.

Zaterdag 20 november
• 18.00 uur English Mass  
in Saint Lodewijk.
• 19.00 uur Gezinsmis in de Sint 
Petrus.

Donderdag 25 november
Catechese: Nieuwe Bewegingen; 
wat bieden ze?
Zie de Catechesefolder.

December
Donderdag 2 december
Heer, leer ons bidden. Schietgebe-
den. Zie de Catechesefolder.

Zaterdag 4 december
• Pater Pio Gebedsgroep.
• 18.00 uur English Mass  
in Saint Lodewijk.

Dinsdag 7 december
• Jubileum pastoor Smith.

Woensdag 8 december
11.00 – 12.00 uur Aanbidding  
in de Sint Petrus.

Donderdag 9 december
Catechese: Waar vinden we  
bronnen van hoop?
Zie de Catechesefolder.

Huwelijksvoorbereiding 2011
Stellen die van plan zijn in 2011 in 
de Sint Josephkerk te gaan trou-
wen worden verzocht zich aan te 
melden. Donderdag 13 en 27 ja-
nuari zijn de 2 gezamenlijke voor-
bereidingsavonden met daarnaast 
natuurlijk de gesprekken met de 
celebrant (pastoor, kapelaan of 
diaken). Aanmelding bij pastoor 
Smith, 071 521 81 13  of  
jhsmithpr@gmail.com.

14 15

Beste Parochianen,

Vanochtend ben ik blij om God te vragen, zoals ik 

het altijd doe, door te gaan jullie te zegenen voor de 

hulp die jullie bieden aan de parochianen van Carcas-

se. Dat jullie voor eeuwig en altijd gezegend worden 

door God. Nu ben ik bezig met de voorbereidingen 

voor het begin van het nieuwe schooljaar op 4 okto-

ber. Ik hoop dat jullie ons gaan helpen met de arme 

kinderen, wezen en slachtoffers van de aardbeving 

van 12 januari 2010. De school Saint Joseph ontvangt 

dit jaar 500 leerlingen, zowel voor de basisschool als 

voor de middelbare school. We moeten materialen, 

uniformpjes etc. kopen. We moeten ook een salaris 

aan de docenten verschaffen. De Haïtiaanse regering 

heeft, tot nu toe, nog niets gedaan om de kinderen 

en de ouders als slachtoffers van de aardbeving te 

steunen. Allerbeste vrienden, we kunnen niet stil blij-

ven zonder iets te doen, want wij geloven in God de 

Redder en de Verlosser. Hij laat ons niet in de steek. 

Hij zegt ons: “Klopt en er wordt geopend, vraagt en 

je zult krijgen”. Kortom, ik doe een beroep op jul-

lie edelmoedigheid voor het begin van het nieuwe 

schooljaar op 4 oktober a.s. Dat de God van de liefde 

en de vrede voor altijd en overal met jullie meegaat.

Père Verdieu Joassaint Pastoor van de parochie

Bisschoppelijk vicaris van het bisdom Jérémie
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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 06-22 02 76 68. 
Algemene kerkbijdragen: bankrekening 37 53 00 449 t.n.v. Algemene kerkbijdrage.
Kopijadres: J.J. Baart, tel.: 071 580 15 80, e-mail: baartk@xs4all.nl.

Pastorale bijdrage
De pastorale bijdrage van pastoraal werk-
ster Marianne Hoogervorst staat op pagina 
21 van dit nummer.

Werkgroep Gezinsvieringen
Miranda de Jong, Elly Ammerlaan en Mirelle 
Buitelaar-Zwetsloot nemen deel aan de 
werkgroep gezinsvieringen voor Zoeterwou-
de Dorp. In samenwerking met pastoraal 
werkster Marianne Hoogervorst bereiden zij 
de maandelijkse gezinsviering voor.
Iedere 3e  zondag van de maand is er een  
gezinsviering in de Christus Dienaarkerk te 
Zoeterwoude. Het is erg prettig om voor 
deze viering als werkgroep bij elkaar te ko-
men.

Hoe gaan wij te werk?
Eerst wordt gekeken om welke zondag het 
gaat en worden de lezingen erbij gezocht. 
We lezen dan de lezingen uit de Bijbel aan 
elkaar voor. Vervolgens kijken we eerst of er 
taalkundig geen vragen zijn. Moeilijke woor-
den beletten je soms om de Boodschap te 
verstaan. Dan kijken we in welke context het 
verhaal staat. Zo krijgen we een beetje een 
beeld hoe het evangelie is opgebouwd. Na-
dat we samen goed gekeken hebben wat er 
precies staat (details benoemen) stellen we 
ons de vraag: wat wil dit verhaal ons vertel-
len? Wat vind ik mooi, moeilijk, vreemd, in-
drukwekkend. Om tot slot elkaar de vraag te 
stellen: wat kan ik ermee, vandaag in 2010.

De gesprekken leiden ons altijd tot de bood-
schap van de lezing. De boodschap die je er 
uithaalt kan onderling verschillen maar er 
zijn vaak overeenkomsten. Vervolgens verta-
len we dit naar een boodschap die toegan-
kelijk is voor kinderen. We dragen voorbeel-
den aan hoe kinderen dit kunnen beleven en 
wat ze er verder mee kunnen. Zo komen we 
tot een thema.

Thuis vullen we het geheel aan met een 
woord van welkom, een lichtritus, voorbe-
den en een slotgedachte. We maken alle-

Het H. Vormsel
Sinds enkele weken zijn er over-
al in de federatie jongeren zich 
aan het voorbereiden op het Sa-
crament van het H. Vormsel. In de 
parochie van de H. Laurentius zijn 
dat 18 jongeren, in de Goede Her-
der zijn het er 14 en in de St. Jan 
18. 
Zij bereiden zich voor in de plaat-
selijke parochie met medewerking 
van vele vrijwilligers. 
Die vrijwilligers zetten zich op 
grandioze wijze in om de jonge-
ren ‘in vuur en vlam’ te zetten. (In 
vuur en vlam is de titel van het 
vormselproject).
Daarnaast is er ook een volwas-
sene (een moeder van één van de 
vormelingen) zich aan het voorbe-
reiden op het ontvangen van het 
H. Vormsel, waarmee zij lid wordt 
van de katholieke geloofsgemeen-
schap. 
Op 20 november zullen zij in één 
gezamenlijke viering het H. Vorm-
sel ontvangen. 
Deze viering zal plaats vinden in 
de Christus Dienaarkerk met me-
dewerking van het eigentijdse 
koor IDUNA. 
Deken A. van der Helm en pastoor 
J. van der Bie zullen in deze vie-
ring voorgaan en het Sacrament 
toedienen. 

M. Hoogervorst
pastoraal werkster

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen

20 augustus 
Johannes Berk, 77 jaar.

22 augustus 
Marianne Kompier, 59 jaar.

maal een bijdrage. Of we schrijven zelf een 
tekst of we zoeken iets passends op.
Aan de hand van het thema worden er 
door het enthousiaste kinderkoor de Rak-
kertjes de liedjes toegevoegd.
Van dit alles wordt voor de gezinsviering 
een uitgebreid boekje gemaakt. Kinderen 
vinden het leuk om tijdens de viering mee 
te lezen, de plaatjes te bekijken en uit het 
boekje mee te zingen.
Het is belangrijk dat de kinderen in de ge-
zinsviering betrokken worden, maar het 
moet ook interessant blijven voor volwas-
senen. Interactie met kinderen rondom de 
overweging levert vaak een extra dimensie 
aan de viering. Je voelt de energie stromen. 
Een fijn gevoel van saamhorigheid. Het is 
geweldig om zo samen onderweg te zijn.
Namens de werkgroep gezinsvieringen:
 Mirelle Buitelaar

Parochiekoor
In 2005 zijn de koren van de Christus Die-
naarkerk en de Sint Jan samengegaan tot 
één gemengd koor. Dit koor nam daarbij 
de verplichtingen van twee koren op zich.
De fusie is bijzonder goed geslaagd.
De 31 leden zijn eensgezind, zeer gemoti-
veerd en doen dienst tijdens:
De weekendvieringen ( Eucharistie, Woord 
en Communieviering, of anderszins.
Alle extra vieringen zoals huwelijken, 
Avondwakes, Uitvaarten, enz. (gemiddeld 
zo’n vijftig keer per jaar).
Voor onze trouw en kwaliteit mogen we 
regelmatig lovende woorden in ontvangst 
nemen.
Enkele weken geleden ontvingen vijf le-
den de onderscheiding van de Gregorius-
vereniging bij gelegenheid van hun 40-ja-
rig jubileum.
We repeteren elke woensdagavond van 
20.00 tot 21.30 uur in de Sint Jan.
Mocht u ons koor willen versterken, kom 
dan eens een repetitie mee maken.
 Ko Baart, voorzitter
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‘Comunione e Liberazione’, ook in Leiden
Veel katholieken vinden niet al-
leen in hun parochie inspiratie, 
maar ook bij religieus geïnspi-
reerde groepen binnen de kerk. 
Comunione e Liberazione, ook in 
Leiden actief, is zo’n beweging. 
Francesco en Bernadette Ratti 
vertellen er graag over. 

Francesco en Bernadette Ratti heb-
ben alle reden om mooie herinnerin-
gen te koesteren aan de beweging 
Comunione e Liberazione. Het is 
daar dat ze elkaar leerden kennen, 
bij een bijeenkomst in de Lodewijk-
kerk. Maar dat is zeker niet de enige 
reden, want deze kerkelijke bewe-
ging maakt nog steeds een belang-
rijk deel uit van hun dagelijks leven. 
Waar Comunione e Liberazione voor 
staat? “De opvoeding tot christelijke 
volwassenheid van degenen die er 
aan deelnemen en een deelname in 
de missie van de Kerk op alle domei-
nen van het hedendaagse leven”, 
zegt de website van de beweging. 
“Een priester uit Milaan, Don Gius-
sani begon ermee”, vertelt Ratti, 
“in 1954. Zijn idee is een verdie-
ping van het geloof. Eigenlijk dacht 
iedereen dat het goed ging met kerk 
en geloof, maar voor hem waren de 
katholieken in hun dagelijks leven 
wat weinig zichtbaar. Daar wilde 
hij wat aan doen via een duidelijke 
katholieke aanwezigheid onder stu-
denten. Comunione e Liberazione is 
uitgegroeid tot een internationale 
geloofsbeweging die er de nadruk 
op legt dat de menselijke rede het 
geloof kan verklaren. Ja, je zou het 
een intellectuele beweging kunnen 
noemen. Leden hebben veel boeken 
geschreven. In Italië heeft de bewe-
ging ongeveer 100.000 leden, die 
actief zijn op cultureel gebied en in 
het vrijwilligerswerk.”  

Nadruk op menselijke rede
Die nadruk op de menselijke 
rede doet denken aan de 
verhalen van de Britse 
filosoof G.K. Chester-
ton, waarin Father 
Brown, een doorsnee 

katholieke geestelijke, de meest 
ingewikkelde problemen oplost met 
zijn eigen gezonde verstand, ook als 
anderen zeggen dat er hier sprake 
moet zijn van een wonder. Maar 
Father Brown zal nooit het bestaan 
van wonderen ontkennen. Is er 
verwantschap? Bernadette Ratti: 
“Zeker. Ik ken die verhalen, ze zijn 
leuk, en ook de andere werken van 
Chesterton worden bij ons veel gele-
zen.” 
In Leiden is een kleine groep van de 
beweging actief. Bernadette: ,,We 
zijn in Leiden met ongeveer twintig 
mensen, ook studenten. We komen 
elke week bij elkaar en we proberen 
ons leven te verdiepen aan de hand 
van teksten. We vergaderen vaak in 
het LUMC, de studenten komen apart 
bij elkaar. We proberen ook samen 
dingen te doen, bijvoorbeeld samen 
naar de speeltuin gaan, en we gaan 
een week per jaar samen op vakan-
tie. Een keer per jaar hebben we ook 
een retraite. De laatste keer gingen 
we daarvoor naar Londen, waar we 
weer in directe satellietverbinding 
stonden met Italië.”

Erkennen dat God er is
Wat hen trekt? Bernadette: “De 
schoonheid van het geloof, de 
vreugde van het bij elkaar zijn. Het 
geloof is Christus die aanwezig is in 
de mensen die deel uitmaken van 
de kerk, en dat is wat ik verlang. 
Het verandert alles. Alles is mooier, 
smaakt beter, ook in het dagelijks 
leven met de kinderen. Ik wil echt 

leven. Het leven is de 
moeite waard, want 

het antwoord op 
je verlangens 
bestaat. Durf 

Nieuwe Bewegingen in de Kerk
Tekst: Jury Smit en Joke Sorgdrager

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 opmerke-
lijk gegroeid. In deze jaargang van Rondom de Kerk worden enkele van deze Nieuwe Bewegin-
gen kort gepresenteerd. In dit nummer de Bewegingen Comunione e Liberazione en Focolare. 
Een inleidend artikel over Nieuwe Bewegingen staat in het septembernummer van dit blad.

te erkennen waar je gelukkig bent en 
waar je niet gelukkig bent. De bewe-
ging heeft mij geleerd om op dit alles 
opmerkzaam te zijn en dat leert ze 
mij nog steeds.” Waarbij hoofd en hart 
samengaan: “Het is redelijk om te gelo-
ven omdat Christus beantwoordt aan 
wat wij verlangen omdat hij echt de 
waarheid is, de absolute schoonheid en 
dat is allemaal beredeneerbaar. Geloof 
en rede strijden niet met elkaar. Of het 
loopt via je hersens?  Denken doe je 
ook met je hart…” Francesco: “Ik begin 
de morgen met een gebed. Ik ben dank-
baar voor mijn leven, voor mijn kinde-
ren. Ik ben blij dat ik mij er van bewust 
ben dat we alles van God hebben gekre-

gen. Zonder Comunione e Liberazi-
one en zonder de Kerk zou ik niet 
begrepen hebben dat het leven een 
geschenk is. Er zijn delen van mijn 
leven geweest waarin ik dat kwijt 

was. Maar het leven is zoveel 
makkelijker als je erkent dat 

God er is. Dat erkennen, dat 
geeft je leven betekenis.”
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De Focolarebeweging: eenheid, broederschap en dialoog
De Focolarebeweging is sinds 1961 in Neder-
land aanwezig en kent nu zo’n 1000 actieve 
leden en ruim 5000 sympathisanten. Wereld-
wijd heeft deze Nieuwe Beweging twee mil-
joen aanhangers in 180 landen.

schappelijk gebied. Focolare zoekt 
de dialoog binnen de rooms-katho-
lieke kerk, met christenen van alle 
denominaties, met gelovigen van 
andere godsdiensten en met men-
sen zonder gelovige overtuiging. 
Focolare is ook actief in weten-
schap, maatschappelijke vernieu-
wing, politiek en economie. Ook zet 
Fololare zich in voor de kerk zelf: 
in Nederland zijn ongeveer 200 
leden actief; in ruim 60 parochies, 
in diocesane jongerenplatforms, 
voor de Wereldjongerendagen en de 
Katholieke Jongerendag. Op dezelf-
de manier werken leden van de 
Focolarebeweging in de gemeentes 
van de kerken van de reformatie.

‘Woord van Leven’
De Focolare-spiritualiteit heeft 
‘eenheid’ als invalshoek, een spiri-
tualiteit die je alleen samen kunt 
beleven. Een zin uit het Evange-
lie van Johannes is van centrale 
betekenis binnen de Focolarebewe-
ging: “Vader, mogen allen één zijn” 
(Johannes 17,21). De Focolarebewe-
ging wil op basis van de Evangeli-
sche liefde in dialoog met alle men-
sen en hoopt op die manier bij te 
dragen aan de broederschap en een-
heid onder alle mensen. Belangrijk 

hierbij is het ‘Woord van Leven’: het 
maandelijks centraal stellen van 
één zin uit het Evangelie. De erva-
ringen die ieder opdoet met het 
concreet maken van die zin worden 
uitgewisseld. Het Woord van leven 
nodigt uit tot het in praktijk bren-
gen van de evangelische liefde tot 
iedere naaste. Wanneer deze weder-
zijds wordt, kan een bijzondere er-
varing worden opgedaan: ‘Waar er 
twee of drie in mijn naam bijeen 
zijn, daar ben Ik in hun midden’ 
(Matteüs 18,20).

Mysterie
Voor de Focolarebeweging is van 
essentieel belang de ontdekking 
dat het mysterie van het lijden, 
sterven en verrijzen van Christus 
een direct verband heeft met het 
persoonlijk leven van iedere mens. 
De ontdekking dat elke pijn, elke 
scheiding een geestelijke ontmoe-
ting is met de verlaten Christus, 
en een doorgang kan zijn naar een 
nieuw moment waar wij iets van 
verrijzenis in ons leven ervaren, 
wanneer wij ook in die momenten 
niet ophouden onze naasten lief  
te hebben.

Meer informatie www.focolare.nl.

Chiara Badano zaligverklaard

Op 25 september is de Italiaanse Chiara Badano za-
lig verklaard. De plechtigheid vond plaats in de kerk 
Santa Maria del Divino Amore in Rome. De Mis was 
ook buiten de kerk te volgen. Onder de 25.000 aan-
wezige gelovigen waren ook tientallen Nederlandse 
leden van de Focolarebeweging. (Zie foto). 

De zeer gelovige Badano maakte tijdens 
haar leven deel uit van de Focolarebewe-
ging. In 1990 overleed zij, vlak voor haar 
negentiende verjaardag, aan botkanker. 
Haar ziekte droeg zij met een opmer-

kelijke vreugde. In 1999, nog geen tien jaar na de 
dood van Badano, werd het zaligverklaringsproces ge-
opend. Het initiatief daarvoor kwam van Livio Mari-
tano, de toenmalige bisschop van het bisdom Acqui in 
Piemonte. Maritano wees op het levensgetuigenis van 
de vrome Badano voor jongeren. Na tot ‘eerbiedwaar-
dige dienares van God’ te zijn verklaard, werd een 
wonderbaarlijke genezing onderzocht die zou hebben 
plaatsgevonden op voorspraak van Badano. In decem-
ber 2009 erkende paus Benedictus XVI het wonder. 
Daarmee was de weg vrij voor de zaligverklaring.

De Focolarebeweging wil bijdra-
gen aan eenheid, broederschap en 
dialoog, zowel in de onderlinge 
verhoudingen van gezin, werk en 
school, als op kerkelijk en maat-

Chiara Lubich, stichteres van de Focolare-beweging

Lubich wordt in 1920 geboren in de Trente. In 1938 
gaat zij aan het werk als onderwijzeres. In 1943 
wordt zij ten diepste geraakt door de ontdekking dat 
God Liefde is. Zij gaat in 1944 met enkele vriendin-
nen wonen in een klein huis: de eerste ‘focolare’, 
leven in dienst van God. In de jaren nadien bouwt 
Lubich een groot, internationaal netwerk op, bin-
nen en buiten de katholieke kerk. Meer over Chiara  
Lubich op .

Door gemeenschap 
naar bevrijding
Vanaf de eerste les die don 
Luigi Giussani, stichter van 
Communione e Liberazione, in de jaren vijftig op 
de middelbare school (het Lyceum Berchet in  
Milaan) gaf, wilde hij zijn leerlingen laten zien wat 
hem bewoog. Hij wilde ze er niet van overtuigen 
dat hij gelijk had, maar hun de redelijkheid van het 
geloof laten zien. Redelijk is dat wat beantwoordt 
aan de diepste behoeften en verlangens die iedere 
mens van alle tijden, rassen en culturen in zich 
draagt: verlangen naar geluk, vervulling, liefde, 
waarheid, gerechtigheid, schoonheid. Om te ont-
dekken dat het christendom beantwoordt aan deze 
diepste en oorspronkelijke verlangens moet de 
vrijheid zich in beweging zetten: het gaat erom 
de christelijke ervaring werkelijk te beleven.
Giussani overleed in februari 2005 op 83-jarige 
leeftijd.
Comunione e Liberazione is in ongeveer zeventig 
landen over de hele wereld actief. Er bestaat niet 
een soort ‘lidmaatschap’, maar alleen vrije deel-
name van mensen. Wekelijkse catechese vormt de 
basis van het formeren van groepen.
Meer informatie www.clonline.org.

www.rondomdekerk.nu

http://www.focolare.nl/oecemene
http://www.focolare.nl/oecemene
http://www.focolare.nl/reldialoog/


Kinder Hoek

Rondom de Kerk             oktober 2010 Rondom de Kerk             oktober 2010

ST. LAURENTIUSPAROCHIE
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.

Pastoraal woord
Onlangs mocht ik een lezing houden met 
als titel: Komt het lijden in onze wereld van 
God? Het gaat te ver om de tekst van deze 
lezing hier af te drukken maar ik wil graag 
enkele punten met u delen. Want hoe meer 
ik met dit onderwerp bezig was, hoe meer ik 
besefte dat wij mensen dikwijls de neiging 
hebben om het lijden in onze wereld, groot 
of klein, in de schoenen van God te schuiven. 
Dit druist echter volledig in tegen de kern 
van ons geloof namelijk dat God LIEFDE is. 
Door Zijn liefde is Hij ons altijd nabij. Het 
probleem is dat wij door het lijden wat ons 
overkomt, zo in beslag genomen kunnen 
worden dat we het contact met God verlie-
zen. Maar dat wil niet zeggen dat God niet 
op ons gericht is. We vinden van dit menselij-
ke gegeven vele voorbeelden in de H. Schrift. 
Een prachtig voorbeeld is te lezen in het 
boek JOB. Job is een rijk en welvarend mens 
tot het noodlot toeslaat. Hij verliest niet al-
leen al zijn geld en goederen maar ook zijn 
kinderen. Zijn zogenaamde vrienden vragen 
hem of hij nu trouw blijft aan zijn God. Job 
verfoeit zichzelf maar….blijft trouw aan 
God. Ondanks alles wat er gebeurd is en de 
negatieve invloed van zijn ‘vrienden’.
Hier zien we een verklaring waarom het lij-
den zo eenzaam maakt. Want ieder voelt zijn 
eigen lijden het meest. Als we ons opstellen 
als de vrienden van Job gaan we aan het lij-
den ten onder. Maar de grote vraag is niet: 
‘Waar komt het lijden vandaan?’ Maar: ‘Hoe 
ga ik er mee om?’ In de laatste Kruispunt op 
zondagavond zag je daarover een prachtig 
voorbeeld. Ouders met een kind met een 
onzichtbare handicap. De ene ouder vraagt 
zich hardop af: “Waar aan hebben wij dit 
verdiend? Waarom laat God dit toe?” Een 
vraag die heel begrijpelijk is en wellicht ook 
heel herkenbaar. In diezelfde uitzending was 
er ook een ouderpaar dat zei: “God acht ons 
capabel om met onze dochter om te gaan. 
Ze is niet voor niets in ons gezin geplaatst. 
God geeft ons hiervoor kracht.” Twee voor-
beelden met twee totaal verschillende reac-

ties. Als we goed lezen in de bijbel zien we dat 
God er weet van heeft dat de mensheid zoveel 
moet lijden. Steeds is er een oplossing en dik-
wijls op een moment dat het niet meer wordt 
verwacht. Kijk naar Jezus bij Zijn ontmoetin-
gen met zieken. Hij zegt dan niet: ‘Ik zal je 
even genezen.’ maar: ‘Wat verlang je?’ Ons 
verlangen is een weg naar heelwording. Naar 
bevrijding van alles wat ons terneer drukt. 
God heeft de wereld geschapen, maar aan ons 
gegeven om er voor te zorgen. God heeft ons 
een vrije wil gegeven. Hoe gaan wij om met 
dat wat er op onze weg komt?
Dag Hammarskjöld heeft daar indrukwekkend 
over geschreven.

Vele wegen kent het leven,maar van al die 
wegen is er één die jij te gaan hebt. Die ene 
is voor jou, die ene slechts. En of je wilt of 
niet, die weg heb je te gaan. De keuze is 
dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg die door 
ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die 
weg
milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

(Uit: ‘Tot overblijft wat echt is:  
Jij’, naar Dag Hammarskjöld).

Ook Jezus ging zijn weg. 
Trouw bleef hij aan Zijn levensopdracht. 
Je kunt je afvragen hoeveel een mens kan heb-
ben, maar Jezus laat zien waar Hij zijn kracht 
vandaan haalt. Wat er ook gebeurt: Hij blijft 
gericht op zijn opdracht die Hij van God heeft 
gekregen. Met heel veel inzet en lijden komt Hij 
tot de voltooiing van zijn leven en is daarmee 
onze Bevrijder. 
Hij overwint alles wat dood is en komt zo tot 
echt leven. Voor Hem en daardoor ook voor 
ons.
Dat dit geloof ons mag blijven bemoedigen ook 
als het lijden heel dichtbij komt.
 M. Hoogervorst - pastoraal werkster

Familie berichten
Geboren 
Romie Frederieke dochter van 
Rene en Jolanda Oudshoorn.

Wij noemen met Allerzielen
Barry van Bohemen
Kees Luk
Maria Vurens de Kruiff
Jacobus Vogelaar
Rinus Pieters
Leen Olsthoorn
Jan Kerkvliet
Douwe de Winter
An Koeleman van Veen
Truus Hilgersom - Verhart
Annie van der Burg van Veen
Riet Lubout.

H. Vormsel
In Stompwijk zijn 18 jongeren 
zich aan het voorbereiden op 
het Heilig Vormsel met het pro-
ject ‘In vuur en vlam’. 20 novem-
ber wordt het Sacrament aan alle 
vormelingen uit de federatie toe-
gediend in de Christus Dienaar 
kerk in Zoeterwoude. 

MOV activiteiten
De missie en zendingkalender 
met als thema ‘Reiken naar het 
licht’ is te koop voor 8 euro en 
wordt dan gratis bezorgd.  
Bel 071 580 43 42.

Kinderkoor - Oproep
In Stompwijk zijn heel wat kinde-
ren op zoek naar iemand die een 
beginnend kinderkoor muzikaal 
zou willen begeleiden. We zijn in 
voor ‘nieuw!’ en ‘modern!’, dus 
gewoon gezellig!
Vindt u het leuk om 1 uur per 
week met kinderen te zingen en 
muziek te maken? Bel dan onze 
dirigente Marian Pijnaker; 06 293 
200 18. Tot gauw?!
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Het feest Allerheiligen vieren we op 1 
november. We herdenken dan niet alleen 
alle heiligen die de katholieke kerk kent, 
maar ook alle mensen die nu met God 
in de hemel zijn. Tot nu toe zijn ruim 
100.000 mensen heilig verklaard, zoals 
Sint Nicolaas en Sint Maarten. 

Op 2 november vieren we Allerzielen. We herden-
ken dan de mensen die zijn overleden en brengen 
bloemen naar het graf. In de Lam Godsparochie 
bijvoorbeeld wordt voor elke overledene van het 
afgelopen jaar een kaars aangestoken en een roos 
neergezet. Aan de roos zit een kaartje met daar-
op een speciale tekst. 

Wat is uw naam en wanneer bent 
u geboren?
Ik ben Martinus van Tours en ik werd in het 
jaar 316 geboren in Savaria, Hongarije.

Wat voor werk deed u?
Toen ik vijftien was, moest ik als soldaat 
naar Gallië vertrekken. Mijn vader werkte 
ook bij het leger, vandaar. Maar liever wil-
de ik ‘soldaat van Christus’ zijn. 

Hoe bent u zo bekend geworden?
Toen ik soldaat was van de keizer, kwam ik 
op een koude winterdag een arme, onge-
klede man tegen. Ik trok mijn zwaard en 
deelde mijn mantel met hem. ’s Nachts 

droomde ik van Christus, bekleed met de halve 
mantel die ik aan de bedelaar had gegeven. Vanaf 
dat moment hield ik mij bezig met daden van 
naastenliefde en barmhartigheid. 

Wat deed u na u legerdienst?
Na 25 jaar in het leger van keizer Julian ging ik 
studeren in Poitiers. Daarna werd ik kluizenaar, en 
bekeerde mensen tot het christelijke geloof. Op 4 
juli 372 werd ik gewijd tot bisschop van Tours.

En toen?
Ik overleed in 397, ik was toen 81 jaar. In Tours 
begraven. Daarna werd ik heilig verklaard. Jullie 
noemen mij Sint Maarten, en gedenken me op 11 
november, de dag van mijn begrafenis.

Nu de dagen korter worden en de 
donkere winter dichterbij komt, is 
het een mooie tijd om het over nacht-
dieren te hebben. Ook de mensen in 
het Bijbelse land Palestina vonden de 

dieren van de nacht 
een beetje eng. 

De profeten in het 
Oude Testament vertel-
len over de uilen die 

op eenzame plekken en in ruïnes woon-
den. De grootse uil was de Egyptische 
Oehoe, met een spanwijdte van bijna 
twee meter! Zijn roep klinkt als ‘oe-hoe’. 
De oehoe eet muizen, hagedissen, slan-
gen en sappige kevers. In de ruïnes en 
grotten woonden ook vleermuizen. Daar-

Dieren en Planten in de BijbelDieren van de nacht 

Sint Maarten 
van Tours
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Allerheiligen       en Allerzielen

Prijsvraag
De prijsvraag van deze keer is kort. 

Wie is de patroonheilige 
van de stad Leiden?

Het antwoord kan je sturen naar 
rdkkinderhoek@gmail.com. De 
naam van de winnaar staat in het 
volgende nummer. Er ligt een leuke 
verassing klaar!
De winnaars van de vorige keer 
zijn Chinouk en Janah Redel.  
Hun tekeningen kun je zien op 

/kinder-
hoek.

Knippen en plakken 
Wil jij voor Sint Maarten een mooie lam-
pion maken? Op www.rondomdekerk.nu 
staat precies hoe je dat kunt doen. Ook 
vind je daar een Sint-Maartenlied dat je 
nu alvast kunt oefenen. Veel plezier!

van zijn in het Hei-
lige Land nog veertien 
verschillende soorten.

Slapen 
De vos komt ook in de Bijbel voor. In 
het Hooglied van Solomon staat: ‘Vangt 
ons de vossen, de kleine vossen die de 
wijngaarden verderven’. En Jezus zegt 
dat Hij geen plaats had 
om te slapen maar de 
vossen wel. Ook in de 
tijd van Jezus dachten 
mensen dat de vos een 
sluw dier was. Jezus noemde 
Koning Herodes een vos.

Jagen 
Maar het allergevaarlijkste nacht- dier 
was de wolf. In de Bijbel wordt hij vaak 
genoemd als de bijzondere vijand van de 
schaapskudde. Vooral ‘s nachts sluipen 
de wolven rond de schaapskooi. Toen 
Jezus de 72 leerlingen op reis stuurde, 
zei Hij: “Ik stuur jullie als lammeren 
tussen de wolven.” Dat betekent dat het 
heel gevaarlijk was! Gelukkig denken 
wij tegenwoordig anders over de wolf en 
zelfs in Israël is hij nu beschermd.

www.rondomdekerk.nu

GEBEDLieve Vader,
Sint Maarten is altijd een leuke dag. 
We maken lampionnen en mogen langs 
de deur gaan. 
We krijgen snoepjes en soms zelfs geld. 
Maar laat ons ook denken aan kinde-
ren die het niet zo goed hebben. 
Kinderen die honger hebben, of in een 
land leven waar oorlog is. 
Dat we niet vergeten soms ook iets aan 
anderen te geven. 
Amen.
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H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 521 81 13, 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.: 071 589 22 00, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.
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Vagevuur / vragenuur
Niet alleen rond 2 november, maar heel vaak, klinkt het 
woordje Vagevuur. De spellingchecker van onze pc kende 
heel lang het woord ‘vagevuur’ niet en gaf als verbete-
ring aan ‘vragenuur’. Het woord ‘vagevuur’ roept ook van 
alles op. Toch is het nog een heel bruikbaar woord. Wan-
neer iemand iets heel ergs overkomt, proberen we dat te 
benoemen, bijvoorbeeld door te zeggen: ‘Het is een waar 
vagevuur.’ Aan de andere kant vraagt het ook wat geloofs-
openheid om het woord goed te kunnen duiden, maar wij 
reageren vaak emotioneel en wat primair. Sommigen age-
ren tegen het woord, anderen tegen de werkelijkheid. Het 
woord zou ouderwets zijn en roept verkeerde beelden op 
(vlammen van vuur). Oké, dan is het Latijnse purgatorium 
beter, louteringsoord. Gelouterd worden klinkt al weer een 
stuk edeler. Een gelouterde ziel is een nobele ziel. Het be-
grip ‘oord’ kan ook een struikelblok zijn, maar we weten 
dat het niet om een ‘plek’ gaat zoals Amerika, maar om een 
proces, zoals ‘naar bijles gaan’. Anderen denken dat er geen 
‘vagevuur’, purgatorium, louteringsproces is. Tja, dan wordt 
het wat lastiger. Want de werkelijkheid ontkennen, veran-
dert niets aan de werkelijkheid. Dat we allemaal, ongeacht 
eventuele misdaden, zomaar de hemel in rollen, dat is niet 
serieus te nemen. Maar dan de andere kant uit? Dat al he-
lemaal niet. Gelukkig neemt Jezus ons zo serieus dat Hij de 
‘heiliging’ die bij ons Doopsel begonnen is en waaraan wij 
een beetje hebben meegewerkt, na ons overlijden afmaakt! 
Dat is het proces van loutering, dat ook wel het vagevuur 
wordt genoemd.  Pastoor Smith

Werk in de tuin
De jongeren zijn hard 
aan het werk in de Lo-
dewijktuin. Alsof de 
WJD van 2011 daar zul-
len gaan plaats vinden! 
Nu, in het klein klopt 
dat ook wel een beetje. 
Want in augustus 2011 
komen er zo’n 60 jon-
geren uit Suriname naar 
Leiden en dan is de tuin 
als ontmoetingsplek 
hard nodig. Gelukkig 
zijn ze tijdig begonnen. 
De foto spreekt verder 
voor zichzelf.

Alphons Ariens 1
Zoals eerder beschreven (in het 
juninummeer van Rondom de 
Kerk  blz. 22) beschikt de H. Lode-
wijkkerk over een bijzonder ‘reli-
kwie’. Een kruisbeeld dat ooit van  
Alphons Ariëns is geweest. Maar 
wie was dat nu precies? Want de 
oude ‘eigenaar’ maakt dit kruis-
beeld zo uniek. Eerst een kort over-
zicht van zijn leven:

1860  geboren in Utrecht
1882 priester gewijd
1882  studies in Rome, doctor in de theologie
1886  kapelaan in Enschede
1901  pastoor in Steenderen
1908  pastoor te Maarsen
1919  geheim Kamerheer van de Paus
1926  emeritaat Amersfoort
1928  7 augustus overlijden
 11 augustus begrafenis te Maarsen

Alphons groeide op in een gelovig, 
geordend gezin, de vijfde van acht 
kinderen. Moeder vooral leerde 
hem aandacht te hebben voor de 
armen. Een zeer veelzijdige oplei-
ding kreeg hij op het college en 
de kostschool Rolduc. Tijdens die 
jaren diende de vraag naar de roe-
ping zich aan. Pa zag hem graag 
advocaat worden, maar Phons zelf 
wilde priester worden! Dat werd 
het ook en op het grootseminarie 
Rijsenburg, waar o.a. de grote Schaepman doceerde, be-
reidde hij zich voor. Met dispensatie voor zijn leeftijd werd 
hij gewijd en vrijwel direct naar Rome gezonden voor ver-
dere studies. In Italië leerde hij het leven van de mijnwerkers 
en hun gezinnen kennen. Hij werd lid van de derde Orde 
van Sint Franciscus. Toen hij 26 jaar was keerde hij terug 
en werd hij kapelaan in de wat troosteloze arbeidersstad 
Enschede. Hun levenssituatie en lot zou zijn verdere weg en 
inzet kenmerken. (Wordt vervolgd)

Een prachtige ´spirituele biografie´ is geschreven door pas-
toor H. ten Have, De liefde van Christus laat ons geen rust, 
Valkhof Pers 2008)

12 1/2 - jarig Priesterjubileum 
pastoor Smith – 7 december

Op 6 december is pastoor Smith 12,5 jaar priester. Gezien 
de Adventstijd wordt dit niet overdadig gevierd. Maar 
op dinsdag 7 december zal de H. Mis van 19.00 uur in de  
H. Lodewijkkerk door hem gecelebreerd worden uit dank en 
om zegen. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig 
te zijn (de Vigiliemis van het Hoogfeest van de Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria). Nadien kunt u pastoor Smith felici-
teren op nummer 17. 
Mocht u hem iets willen schenken, hij wenst geen cadeau 
voor hem persoonlijk! (Wijn heeft hij voldoende tot aan zijn 
25-jarig jubileum). Maar hij is bezig geld bijeen te brengen 
om in 2011 een Amerikaanse dvd met boek over de beleving 
van de heilige Eucharistie in het Nederlands uit te geven (als 
de copyrights verleend worden) en/of nieuwe publicaties 
over de zalige Karl Leisner mogelijk te maken. Voor een gel-
delijke bijdrage daaraan zal hij u zeer dankbaar zijn. (Even-
tueel via het giro nummer: 60 23 34 t.n.v. RK Kerkbestuur 
o.v.v. Jubileum Pastoor Smith).

Huwelijksvoorbereiding
Stellen die van plan zijn in 2011 in de Heilige Lodewijkkerk 
te gaan trouwen worden verzocht zich aan te melden (ook al 
is het huwelijk pas van de zomer of in het najaar van 2011). 
Donderdag 13 en 27 januari zijn de twee gezamenlijke voor-
bereidingsavonden. Daar komen thema’s aan de orde als: 
Waarom trouwen we in de Kerk? Wat zijn de Sacramenten 
ook al weer? Het sacramenteel huwelijk. De lezingen en li-
turgie van de viering. Naast deze twee avonden zijn er na-
tuurlijk ook nog de gesprekken met de celebrant (pastoor of 
kapelaan of diaken).
Aanmelding bij pastoor Smith:
071 521 8113 / jhsmithpr@gmail.com.

Dagen van Stilte Poustinia voor jongeren
Van vrijdag 22 tot zondag 24 oktober organiseert Poustinia 
onder leiding van de priester Gert Overmeer een retraite 
voor jongeren in Den Haag (Willibrordushuis). Leeftijd: 17 
jaar en ouder. Meer informatie is te vinden op onze website:  
www.poustinia.nl. Via die site kan men zich ook aanmelden 
of contact opnemen voor vragen. 

Crèche
Elke zondag tijdens de Heilige Missen. In de Gerfkamer is 
kinderopvang, zodat de ouders de Mis kunnen meevieren 
en de (kleine) kinderen op hun niveau over Jezus horen en 
kunnen kleuren en spelen.

Roomburgh zoekt vrijwilligers
Zorgcentrum Roomburgh zoekt vrijwilligers om bijvoorbeeld 
met het busje bezoekers op te halen en weer thuis te bren-
gen, of te helpen bij het rondbrengen van koffie, thee en 
broodmaaltijden, of om te helpen bij ontspanningsactivitei-
ten. Info bij Annelies van den Berg of Sandra Kemeling, tel.: 
071 589 22 00.

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond
18.00 H. Mis met samenzang.
First and third Saturday English 
Mass. Nadien Biechtgelegenheid.
Zondag 
10.00 uur Latijnse Hoogmis
11.30 uur H. Mis, samenzang
17.00 uur Lof.
Door de Week
Maandag 09.00
dinsdag  19.00
woensdag 09.00
donderdag 19.00
vrijdag  19.00
zaterdag  09.30
Eucharistische aanbidding
zaterdag 10.00 – 12.00 uur.

Agenda
Oktober
Dinsdag 26 oktober
JP2-groep Zie de Jongerenfolder.

Woensdag 27 oktober
10.00 uur KBO-mis met erna  
koffie in de Petrusdagkapel.

Vrijdag 29 oktober
Kizikids om 13.00 en 19.00 uur  
in de Sint-Petruskerk.

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Gezinsmis met  
kinderkoor in de Petruskerk.

November
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
• WJD-muziekgroep
Zie de Jongerenfolder.

Donderdag 4 november
Heer, leer ons bidden:
Het Getijdengebed.
Zie de Catechesefolder

Zaterdag 6 november
• Pater Pio gebedsgroep  
in de Sint-Josephkerk.
• 18.00 uur English Mass.

Dinsdag 9 november
JP2-groep. Zie de Jongerenfolder.

Woensdag 10 november
11.00 - 12.00 uur Aanbidding  
in de Sint-Petruskerk.

Donderdag 11 november
Catechese: Wat is ware  
vernieuwing van de Kerk?
Zie de Catechesefolder.

Dinsdag 16 november
WJD-muziekgroep
Zie de Jongerenfolder.

Donderdag 18 november
14.00 - 16.00 uur aanbidding  
in de Sint-Josephkerk.

Vrijdag 19 november
19.00 uur WJD-Mis
Zie de Jongerenfolder.

Zaterdag 20 november
• 18.00 uur English Mass
• 19.00 uur Gezinsmis  
in de Sint-Petruskerk.

Dinsdag 23 november
JP2-groep.
Zie de Jongerenfolder.

Donderdag 25 november
Catechese: Nieuwe  
Bewegingen; wat bieden ze?
Zie de Catechesefolder.

December
Donderdag 2 december
Heer, leer ons bidden: Schietge-
beden. Zie de Catechesefolder.

Zaterdag 4 december
• Pater Pio gebedsgroep in de 
Sint-Josephkerk
• 18.00 uur English Mass.

Zondag 5 december
Geen Lof.

Dinsdag 7 december
• Jubileum pastoor Smith
• WJD-muziekgroep.

Woensdag 8 december
11.00 - 12.00 uur Aanbidding  
in de Sint-Petruskerk.

Donderdag 9 december
Catechese: Waar vinden we 
bronnen van hoop?
Zie de Catechesefolder.
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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…
De kerk kleurt paars
Eind november begint de Advent. Wanneer deze Rondom 
verschijnt lijkt dat nog ver weg. Meer dan een maand. We 
kennen niet zoiets als een pre-advent. Want de Advent zelf 
is al een pre-tijd, een tijd vooraf aan Kerstmis. En daar den-
ken we helemaal nog niet aan.
Met de Advent zal de kerk weer paars kleuren. Dat is de 
kleur van de boete en soberheid, van de ingetogenheid en 
het inhouden van de vreugde. Het is de meest donkere kleur 
van de liturgische. Groen, rood, wit en het rozerood zijn lich-
ter, draaglijker. Alhoewel: als het rood niet dat van Pinkste-
ren en de Heilige Geest is, is het de kleur van het bloed van 
het lijden van Jezus en van de martelaren.
Paars is sinds een aantal decennia ook de kleur van de rouw. 
Op Allerzielen en bij uitvaarten zien we deze kleur. Zwart is 
dan ook mogelijk, maar met het minder goed kunnen om-
gaan met de dood is ook een huiver voor deze kleur ont-
staan.
Paars heeft in ieder geval te maken met voorbereiding: op 
de komst van Christus (Advent) en op onze komst bij Hem 
(overlijden en dood).
We bidden de heilige Geest, dat Hij onze harten aanstuwt 
om de komende Advent een echte voorbereiding op Kerst-
mis te laten zijn. Ons aandeel daarin kan zijn, dat we een 
voornemen maken. Met de Advent begint immers ook een 
nieuw kerkelijk jaar! Bijvoorbeeld dat we zelf minder paars 
aanlopen als iemand ons lijkt te beledigen of ons irriteert. 
Maar onder alle moreel-ethische voornemens, hebben die 
voor onze relatie met Christus voorrang. Door een levende 
band met Hem zijn we immers tot veel meer in staat. De 
kleur van ons leven kan dan zelfs ‘paars-plus’ worden, dat 
wil zeggen een Advent die van onze lieve Heer een ‘plusje’ 
krijgt.
 Pastoor Smith

75-jarig jubileum in aantocht
Nu het nieuwe seizoen van start is gegaan, tellen we ook 
af naar ons Jubileumjaar 75 jaar Sint Petruskerk. 2011 zal 
grotendeels gekleurd worden door dit feestelijke feit. De 
aftrap wordt op zondag 19 maart gegeven. Immers op 18 
maart 1936 werd de kerk geconsacreerd, tot Huis van God 
gemaakt. 
In het volgende nummer krijgt u het Jubileum logo te zien, 
een prachtig ontwerp van onze parochiaan Jos Versteegen.

al weer? Het Sacramenteel huwelijk. De lezingen en liturgie 
van de viering. 
Naast deze twee avonden zijn er natuurlijk ook nog de ge-
sprekken met de celebrant (pastoor, kapelaan of diaken). 
Aanmelding bij pastoor Smith, 071 521 8113 / jhsmithpr@
gmail.com 

Gezamenlijke doopviering
Zaterdag 27 november om 15.00 uur is er weer een geza-
menlijke doopviering, waarbij het kinderkoor zingt. 
De voorbereidingsavond voor de ouders is op dinsdag 16 
november van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur, in de St. Petrus-
pastorie, Lorentzkade 16a. 
Opgave bij het parochiesecretariaat; maandag t/m vrijdag 
10.00 uur - 12.00 uur, tel. 071 512 19 12.

Baby Hope
Ten behoeve van de stichting Baby Hope zamelt de MOV 
Leiden e.o. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) ongebruikte 
kraammaterialen in. U kunt het kraammateriaal inleveren 
bij het parochiesecretariaat van de Petrus, Lorentzkade 16a 
te Leiden. De openingsuren zijn van ma. t/m vrij. van 9.30 tot 
11.30 uur; tel 071 512 19 12.
 Kijk ook op www.stichtingbabyhope.org. 
 Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Hulde aan de MOV groep en haar ‘hulp’ 
verkopers
De rommelmarkt heeft bijna e 2300,00 opgebracht. Een 
mooi resultaat voor al het geploeter om de uitstraling zo 
mooi te maken, dat er veel verkocht kon worden. De kritiek 
en twijfel aangaande nut en rendement over zoveel ener-
gie steken in een rommelmarkt wordt hiermee verstomd. 
De aangeleverde spullen, boeken en Cd’s zijn blijkbaar nog 
goed in trek. Om de opslagcapaciteit te verhogen hebben 
we achter het orgel rekken geplaatst, zodat er ook een be-
ter overzicht is. We hopen dat jullie werkgroep hieruit weer 
nieuwe energie put om vooral hiermee door te gaan. Jullie 
kunnen op support uit het Petrusbestuur rekenen, wij steu-
nen jullie doelstelling en enthousiasme. Hartelijk dank na-
mens hen waar jullie je voor willen inzetten.

Priesterjubileum 
Pastoor Smith
7 december
Zie de H.Lodewijk pagina voor 
de gegevens.

AGENDA VAN 
VIERINGEN
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
Zaterdagavond 19.00 uur  
Eucharistieviering en  
1x per maand een Woord- en 
Gebedsviering.
Zondagmorgen 9.30 uur  
Eucharistieviering, crèche en 
kinderwoorddienst.
Dinsdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.
2e Woensdag 11.00 - 12.00 uur 
Open Kerk.
3e Woensdag om 19.00 uur  
Gebedsviering in Lorentzhof 
met ziekencommunie.
4e Woensdag 10.00 uur  
Ouderenviering met Eucharistie.
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.

Oktober
Woensdag 27 oktober
10.00 uur Seniorenmis en  
KBOmis met erna koffie.

Vrijdag 29 oktober 
Kizikids om 13.00 en 19.00 uur.

Zaterdag 30 oktober
19.00 uur Gezinsmis  
met kinderkoor.

November
Maandag 1 november 
Allerheiligen Hoogfeest
19.00 uur Mis met erna gebed 
voor Allerzielen; Samenzang.

Dinsdag 2 november 
Allerzielen Gedachtenis
9.00 uur Mis in de kerk.
Avondmissen in de Lodewijk- en 
Josephkerk.

Woensdag 10 november
11.00 - 12.00 uur Open kerk.

Donderdag 11 november
Catechese: Wat is ware vernieu-
wing van de Kerk?
Zie de Catechesefolder.

Zaterdag / Zondag 13/14  
november
Diaconaal weekeinde.

Zaterdag 20 november
19.00 uur Gezinsmis.

Zondag 21 november
Ziekenzalving 16.00 uur;  
Cantorij.

Donderdag 25 november
Catechese: Nieuwe  
Bewegingen; wat bieden ze?
Zie de Catechesefolder.

Zaterdag 27 november
* 15.00 uur Doopviering
* 19.00 uur Mis; Dameskoor van 
de Hartebrug is gastkoor o.l.v. 
J. Pijpers.

December
Donderdag 2 december
Heer, leer ons bidden.
Zie de Catechesefolder.

Dinsdag 7 december
Jubileum pastoor Smith.

Woensdag 8 december
11.00 - 12.00 uur Open kerk.

Donderdag 9 december
Catechese: Waar vinden we 
bronnen van hoop?
Zie de Catechesefolder.

FAMILIEBERICHTEN
H. Doopsel 9 oktober 
Antoine William Paul, zoon van 
Wilhelmus Antonius Franciscus 
Dennissen en Mariëtte  
Cathèrine Denissen - Huisman.
Isa, dochter van Jochem Wim 
Harrie Buiting en Esther  
Elisabeth Maria Bosch. Geluk-
wensen voor ouders en hun kin-
deren.

Overleden
Maria Huigsloot - Collé op 21 
september. Uitvaart en begra-
fenis op 28 september. Bidden 
wij tot God om troost en kracht 
voor de familie.
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Ziekenzalving
Op zondag 21 november, 
het Hoogfeest van Chris-
tus, Koning van het heelal, 
zal er in de Sint-Petruskerk 
om 16.00 uur een viering 
met gezamenlijke  Zieken-
zalving plaatsvinden. Het 
Sacrament van de Zieken-
zalving is bedoeld voor 
mensen die ernstig ziek 
zijn. Maar ook bij het ou-
der worden kan de Zieken-
zalving sterken. Zeker in 
de laatste levensfase  wil 
Christus ons door de Zie-
kenzalving nabij zijn. Als U 
wilt kunt U zich voor deze 
Ziekenzalving opgeven. Inschrijfformulieren en uitleg over 
deze viering liggen op de leestafel achter in de kerk. U kunt 
ook contact opnemen met het parochiesecretariaat.
 Werkgroep Ziekenzalving

Huwelijksvoorbereiding
Stellen die van plan zijn in 2011 in de Sint-Petruskerk te gaan 
trouwen worden verzocht zich aan te melden (ook al is het 
aanstaande huwelijk pas in de tweede helft van 2011). 
Donderdag 13 en 27 januari zijn de twee gezamenlijke voor-
bereidingsavonden. Daar komen thema’s aan de orde als: 
Waarom trouwen we in de Kerk? Wat zijn de Sacramenten ook 
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l l l   Nu voor veel studenten het stu-
diejaar is begonnen, is ook de Rooms 
Katholieke Jongerengroep van Leiden 
weer gestart met een nieuw seizoen 
vol interessante en uitdagende bij-
eenkomsten.  l l l   Op de eerste 
avond sneden we een pittig onder-
werp aan: de grenzen van het leven. Wat 
mag nou wel en wat mag nou niet? Is het 
een zonde als je midden in de nacht op een 
uitgestorven snelweg 140 rijdt? Mag je je 
kauwgom uitspugen op een plek waar het 
de komende tien jaar toch nooit gevonden 
wordt? Er werd vol enthousiasme nage-

dacht. Na de discussie hielden we 
een korte ledenvergadering. Het 
bestuur presenteerde de thema’s 
voor dit seizoen, zoals medische 
ethiek, aflaten, het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi in Baarn en 

maandelijkse soos-avonden. Uiter-
aard werd de bijeenkomst afgesloten met 

een borrel en een hapje.  l l l   De RKJ 
is voor iedereen tussen de 16 en 30 jaar. 
Lijkt het je leuk om een keer te komen, kijk 
dan op www.rkjleiden.nl/jongeren of mail 
naar jongeren@rkjleiden.nl.  l l l  

Daan van Berkel

Op weg naar Madrid

Hoewel verrijkt met een hoop 
informatie over Armenië (waar 
ligt het, welke taal spreken 
Armeniërs en wat eten zij zoal 
– varkensneus en yoghurtsoep), 
bleek bij aankomst dat het on-
mogelijk is je echt voor te be-
reiden op een andere cultuur.

Dit leverde hilarische taferelen op, 
onuitwisbare herinneringen en bovenal 
een ontzettend gave reis! 

Overenthousiast 
Met tien studenten en twee broeders 
van Sint Jan verzorgden wij eerst een 
zomerkamp voor dertig Armeense 
gehandicapten. Overenthousiast van 
vreugde deden ze mee met toneelstuk-

In de zomer van 2011 zijn de  
Wereldjongerendagen (WJD). Miljoe-
nen jongeren uit de hele wereld  
ontmoeten elkaar in Madrid om  
samen het geloof te vieren. 

In Madrid is er muziek, gezelligheid, 
catechese, theater, discussie en elke 
dag een Mis. De week wordt afgeslo-
ten met een grote Avondwake onder de 
sterrenhemel, en een indrukwekkende 
viering met de paus.

WJD-Mis in Surinaamse sfeer
Zo’n 120 Leidse en Surinaamse jonge-
ren zijn nu al druk bezig met de geza-
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brengen. En we moesten wennen aan de 
in onze ogen strenge regels. Zo waren 
de lessen wat stiller dan wij gewend 
zijn, en werden er ’s avonds tot verve-
lens toe dezelfde liedjes gezongen. 

Dansbewegingen 
Maar alles went… En zo marcheerden 
wij elke ochtend vrolijk mee tijdens 
het ochtendritueel, bleken de speciale 
dansbewegingen op Armeense liedjes 
weliswaar moeilijk te leren maar een-
maal onder de knie best gaaf om te 
doen en was het geven van zwemles 
aan een hele schare weeskinderen een 
van de hoogtepunten. Met de grootste 
moeite namen wij om afscheid, en deze 
geweldige zomer blijven wij ons nog 
lang herinneren!

Peter de Vries

jes, knutselwerkjes en een zwempartij. 
Deze eerste week, in het tehuis van de 
zusters van Moeder Theresa, bleek ach-
teraf bezien betrekkelijk rustig. Daarna 
gingen we twee weken op kamp met 250 
ondeugende gezichtjes van weeskinde-
ren. Hier bleek pas echt hoe moeilijk 
de cultuuromschakeling was: de taal-
barrière die het moeilijk maakte om 
de voorbereide lessen in Engels, Frans, 
computer, knutselen en sport over te 

Varkensneus en yoghurtsoep

Focus! op KJD
Vind je de WJD Madrid nog wat ver? 
Kom dan op zaterdag 7 november naar 
Den Bosch. ‘Focus!’ is het thema van de 
Katholieke Jongerendag, een jaarlijkse 
landelijke ontmoetingsdag met muziek, 
sprekers en een grote Eucharistievie-
ring. Veel jongeren lopen rond met vra-
gen. Wat is je doel? Door wie laat je je 
leiden en hoe maak je keuzes? Om een 
antwoord te vinden op deze vragen, 
moet je je ergens op focussen. Op de 
KJD zijn er programmaonderdelen die 
de diepte ingaan én onderdelen die bij 
de basis blijven. Zo kun je zelf je eigen 
dag samenstellen. Meer weten? Kijk op 
www.jongkatholiek.nl.

WJD    Leiden

menlijke voorbereidingen. Begeleid 
door kapelaan Remery organise-
ren zij de maandelijkse WJD-Mis 
in Surinaamse sfeer, inhoudelijke 
avonden, en natuurlijk gebed. Een 
groot deel van dit project betalen 
de deelnemers zelf. Om de rest te 
financieren organiseert WJD Lei-
den verschillende sponsoracties, 
zoals een veiling, klusdagen, of 
een tuinproject zoals nu in de 
Lodewijkkerk. Elke ondersteuning 
is meer dan welkom op ING bank 
35 76 437, t.n.v. WJD Leiden. De 
WJD-Mis is in de Lodewijkkerk op 
vrijdag 19 november en vrijdag 10 
december om 19.00 uur. Om de Mis 
nog swingender te maken zoeken 
we muziekinstrumenten die we (in 
bruikleen) mogen hebben. Meer 
informatie www.wjdleiden.nl of 
info@wjdleiden.nl.
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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.

Gesprek op zondag - pelgrimage op 28 
november
Het ‘Gesprek op zondag’ is een mogelijkheid om uiting te 
geven aan datgene wat ons ten diepste bezig houdt aan 
zorg en hoop, aan inspiratie waaruit wij leven. Het ‘Ge-
sprek op zondag’ is een ontmoetingsplek waarbij mensen 
elkaar met aandacht en respect tegemoet treden. Daartoe 
worden wij door de anderen in het gesprek uitgenodigd. 
Het gesprek wordt gehouden op zondag 28 november in 
het Stiltecentrum van de Regenboog om 11.30 uur. Het 
thema is Pelgrimage en zal in de voorafgaande kerkdienst 
van 10.00 uur worden ingeleid door ds. Inge Smidt.
Opgeven vooraf is niet nodig.

Poëzieavond in de Regenboog
op 30 november
Na het succes van vorig jaar en de enthousiaste reacties ook 
dit jaar een poëzieavond onder de bezielende leiding van 
ds. Ronald da Costa. Dinsdag 30 november zal hij met ons 
gedichten lezen en gaan we daar samen op in. Wat spreekt 
je aan, welke bijzonderheden zie je?
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur.
Opgeven bij ds. John Boon, 071 522 27 23 / j.f.boon@het-
net.nl.

De Messiah van G.F. Händel
Ds. Inge Smidt zal op 2 december een avond wijden aan 
de Messiah van G.F. Händel. Zowel de tekst als de muziek 
verwijzen naar de verwachting van de Messias en de reali-
sering van die verwachtingen in het leven van Jezus. Een 
goede aanzet dus op weg naar het kerstfeest.
Plaats: Stiltecentrum.
Datum: donderdag 2 december.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
U wordt verzocht zich vóór 25 november op te geven bij  
ds. Inge Smidt e.s.smidt@hetnet.nl of Ingrid Weitenberg 
071 521 19 63 / ingridjam@hotmail.com.

Kom zingen met kinderkoor Spetters!
Ongeveer eens per maand worden de vieringen in De  
Regenboog opgeluisterd door kinderkoor Spetters. Kinde-
ren vanaf groep 4 die van zingen houden, zijn van harte 
welkom om mee te komen zingen. De repetities zijn op 
maandagavond van 18.30 tot 19,15 in het Stiltecentrum 
van De Regenboog.
Het kinderkoor zingt de komende periode op: 12 novem-
ber, 12 december en… natuurlijk in de Kinderkerstviering 
op 24 december! Het koor begint binnenkort met de repe-
tities voor de kerstmusical ‘De Sterrenzoekers’. Hoe meer 
kinderen daaraan deelnemen, hoe feestelijker!
Heb je zin om mee te zingen, kom dan gewoon eens kijken 
op maandagavond. Wie eerst meer informatie wil, kan bel-
len met Karin van Dorsselaer, 071 512 43 79.

Pastorale bijdrage
Ditmaal treft u de pastorale bijdrage van pastoraal werk-
ster Marianne Hoogervorst aan op de pagina van de Sint  
Laurentius op pagina 21 van dit nummer.

Bijbellezen voor ongeoefenden
Is de Bijbel een gesloten boek voor je en zou je er iets meer 
over willen weten? Heb je het gevoel dat anderen veel meer 
thuis zijn in de Bijbel dan jij? Zou je het leuk vinden met 
mensen met diezelfde ervaringen samen op verkenning te 
gaan in de Bijbel? 
Geef je dan op bij ds. Inge Smidt, e.s.smidt@hetnet.nl. 
Dinsdag 12 en 26 oktober van 20.30 - 22.00 uur.

Lectio Divina
Een andere manier om met de Bijbel om te gaan is de Lec-
tio Divina, een eeuwenoude methode bestaande uit vier 
stappen: de lectio (het lezen), de meditatio (het overwegen 
of mediteren), de oratio (het bidden) en contemplatio (be-
schouwen of rusten). Langs deze weg willen we proberen 
te ontdekken wat de betekenis is van een tekst en wat deze 
tekst voor ons persoonlijk kan betekenen. Voor deze groep 
geldt een minimum van vier en een maximum van acht deel-
nemers. 
Datum: donderdag 18 november 20.15 - 21.30 uur. We lezen 
dan de lezingen van zondag 12 december. 
Opgave bij ds. John Boon, 071 522 27 23 / j.f.boon@hetnet.nl.

Stiltebeleving in boeddhisme en 
christendom
In het najaar zal Daan Stigter opnieuw een aantal avonden 
verzorgen met als thema ‘Stiltebeleving in boeddhisme en 
christendom’. Gedacht wordt, wat het boeddhisme betreft, 
aan het leven en werk van zenmeester D.T. Suzuki die van 
groot belang is geweest voor de verspreiding van het zen-
boeddhisme in Amerika en West-Europa. Het christendom 
komt aan de orde aan de hand van fragmenten uit de film 
‘Into great silence’ (De grote stilte) van Philip Grönig, die 
meer dan een half jaar te gast is geweest in La Grande Char-
treuse, de vestiging van de legendarische Kartuizer Orde in 
de Franse Alpen.
Data: donderdag 28 oktober, 11 en 25 november.
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur.
U wordt verzocht zich vóór 24 oktober op te geven bij Ingrid 
Weitenberg, 071 521 19 63 / ingridjam@hotmail.com.
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Filmavond in de Regenboog
Ook dit jaar gaan we samen film kijken en aan de hand daar-
van met elkaar in gesprek. 
Woensdag 3 november hebben we een bekroonde film over 
de verzoening van leven en dood met een indrukwekkend 
evenwicht tussen de komische en de tragische scènes. Meer 
info staat op onze website.
De avond wordt geleid door ds. Ronald da Costa.
Opgave bij ds. John Boon, 071 522 27 23 / j.f.boon@hetnet.nl.
Datum en tijd: 3 november om 19:30 uur. 
Bijdrage kosten: 3 euro.

Adventsproject ‘Ik zie, ik zie…’

de sterren in de nacht

In de adventtijd is het voor kinderen extra leuk om naar de 
kindernevendienst te gaan. Want op 28 november gaat het 
adventsproject ‘Ik zie, ik zie’ van start, waarin we samen met 
de kinderen op weg gaan naar Kerstmis. We kijken mee met 
de profeet Micha, die verder keek dan zijn neus lang was. 
Om zich heen zag hij veel slechte dingen, maar hij zag ook 
hoe mooi de wereld zal zijn als de mensen naar het Woord 
van God gaan leven. Hij kijkt vooruit naar die tijd en gunt 
ons een kijkje in zijn dromen. Net als Jesaja voorziet Micha de 
komst van de Messias. Elke week is er in de kerk iets nieuws 
te ontdekken, maar… dan moeten de kinderen wel goed 
kijken! 

Waar droom 
jij van?

VIERINGEN
Iedere zondag 10.00 uur
Viering van Woord en Tafel.
Tijdens deze viering is er een 
crèche voor de allerkleinsten 
en kindernevendienst voor kin-
deren van groep 1 t/m 4 en 
van groep 5 t/m 8 van de basis-
school.
Na de viering is er koffie en li-
monade en gelegenheid elkaar 
te ontmoeten.

Voorgangers
24 okt. pt. H. van Breukelen
31 okt. E.Smidt + J. v.d. Bie
 + J. Boon
7 nov.  pst. J. van der Bie
14 nov. ds. J. Boon
21 nov. pt. H. van Breukelen
28 nov. ds. E. Smidt
5 dec. pst. J. van der Bie

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Regen-
boog is iedere werkdag ’s mor-
gens geopend van 10.00 - 12.00 
uur voor persoonlijk gebed, me-
ditatie en bezinning. U kunt vrij 
binnenlopen en gebruik maken 
van de aanwezige teksten en 
gebeden en gezangen.

Adventsvieringen
De werkgroep Meditatieve  
Vieringen nodigt u uit voor vier 
woord- en gebedsvieringen. 
Deze vieringen hebben een be-
zinnend en meditatief karakter 
en willen u helpen bij uw voor-
bereiding op Kerstmis. De vie-
ringen worden geleid door le-
den van de werkgroep en duren 
ongeveer een half uur.
Zij vinden plaats in het Stiltecen-
trum op de vroege donderdag-
avond.
Data: 25 november en 2, 9 en 16 
december.
Tijdstip: 19.30 - 20.00 uur.

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er 
van 9.30 - 9.45 uur een mor-
gengebed in het Stiltecentrum, 
waarbij een ieder van harte wel-
kom is. We volgen daarbij een 
vast ritueel van lezingen, liede-
ren en gebeden.
Zomaar een moment, midden 
in de week, om even met elkaar 

stil te zijn en aandacht te geven 
aan wat ons bezighoudt.

55+ Viering
Iedere 2e dinsdag van de maand 
om 10.30 uur.
Dienst van Woord en Gebed in 
het Stiltecentrum met aansluitend 
koffie en kringgesprek over het 
thema van de viering.  
Info: Mary Pouw tel. 5215726.

ACTIVITEITEN
Website Regenboog
Op de website van de Regenboog 
vindt u meer informatie. U kunt 
zich daar ook opgeven voor alle 
activiteiten.
www.deregenboogmerenwijk.nl.

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de maand 
staan van 9.00 - 21.00 uur bij de 
Regenboog containers voor  
inzameling van oud papier, metaal 
en schone bruikbare kleding.

Voedselbank
Ons dagelijks eten delen met onze 
naasten. Dat kunt u doen door 
houdbare producten te depone-
ren in de doos onder de tafel in 
de hal. Iedere woensdag na de 
1e zondag van de maand worden 
deze artikelen naar de Voedsel-
bank Leiden gebracht. 

Inloop-koffieochtend
Iedere woensdagochtend van 
10.00 - 12.00 uur. Vrij entree;  
iedereen welkom.

Ouderensoos 
Iedere woensdagmiddag van 
14.00 - 16.00 uur.

Quiltochtend
Iedere donderdagochtend van 
10.00 - 12.00 uur; vrij entree.

Kinderkoor Spetters
Iedere maandag repetitie van 
18.30 -19.15 uur.

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de maand 
van 18.00 - 20.00 uur.
Opgave verplicht. 
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het afgelopen jaar vanuit onze parochie zijn uitgevaren en 
we zullen een kaars voor hen ontsteken met het Licht van de 
paaskaars: Licht van Christus, Licht zelfs door de dood heen. 
Maar niet alleen zij, we denken aan alle mensen die gestor-
ven zijn, dichtbij en veraf. Zij allen hebben een plaats in ons 
hart, we willen hen niet vergeten. We zullen dat prachtige 
visioen lezen uit de Openbaring van Johannes: “Hij zal alle 
tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. 
Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het 
oude is voorbij. Ik ben de Alpha en de Omega. Zie Ik maak 
alles nieuw.” Dat hopen we, dat geloven we voor onze ge-
liefde doden, dat ze opgenomen zijn in Gods Huis van Licht 
en Liefde. Dat ze gelukkig zijn in hun nieuwe leven bij de 
Heer. Inge Elling, pastoraal werker

Fietstocht voor het goede doel
Na de startviering op zondag 26 september had de werk-
groep Longevus een fietstocht georganiseerd. De tocht 
voerde van de Maria Middelareskerk naar het groene hart 
van Zuid-Holland. Via de Weipoort en een van de kerkenpa-
den werd kaasboerderij ’t Geertje bereikt. Tijd voor een war-
ming-up, want de mist zorgde ervoor dat je van het fietsen 
niet direct warm werd. Het voordeel van de mist die slechts 
langzaam optrok, was wel dat er weinig wind stond, wat in 
het vlakke polderland ook aantrekkelijk is. Met 30 km in de 
benen kwamen alle deelnemers weer terug bij de kerk.

De organisatie was in prima handen bij een aantal middelbare school-
leerlingen uit onze parochie, die dit in het kader van hun maatschap-

pelijke stage hebben gedaan. Hulde!

Met een stand van ruim e 5.000,00 kunnen we stellen dat 
het project Longevus in onze parochie leeft. De werkgroep 
gaat zich nu beraden op nieuwe activiteiten. Mocht u een 
idee hebben, neem dan contact op met een van de leden.

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.

Terugkijken en vooruitzien
Op 25 en 26 september stond onze parochie in het teken van 
de opening van het nieuwe pastorale jaar. 
Zoals inmiddels een traditie is, was er op zaterdag een be-
zinningsdag. Alle parochianen waren uitgenodigd op een 
andere manier dan we gewend zijn bezig te zijn met ons 
geloof. ‘Martha, Martha’, was het thema van deze dag, die 
onder leiding stond van diaconaal werker Ton Snepvangers. 
Het ging over het bekende verhaal uit het Lucas Evangelie 
over Martha en Maria. Hoe zit het met de dienstbaarheid, de 
diaconie (Martha) in onszelf en als parochiegemeenschap? 
Hoe verhoudt zich dat met de contemplatie, het luisteren, 
het gebed (Maria)? Een naden-
kertje! Met ongeveer 30 paro-
chianen en gemeenteleden van 
de PGL hebben we ons gebogen 
over de verschillende vragen die 
dit onderwerp opriep. Het was 
een verrassende en verrijkende 
dag, zowel qua inhoud als qua 
gezelligheid en ontmoeting. 
Zondag vond de feestelijke startviering plaats, waarbij de 
koren van de beide wijkkerken zongen. Gelijk daarna ston-
den er al een aantal parochianen in de startblokken klaar 
om te gaan fietsen voor Longevus in Brazilië, het diaconale 
project van onze parochie. We kunnen terugkijken op een 
zeer goed en actief startweekend!

Als u deze ‘Rondom de Kerk’ in de bus krijgt, zijn we alweer 
enkele weken verder. November staat voor de deur met op 
1 november het Hoogfeest van Allerheiligen. Op dinsdag 2 
november gedenken we onze dierbare gestorvenen. Het is 
een mooie traditie, die twee dagen. We weten ons verbon-
den met al die mensen die eerder geleefd hebben dan wij en 
die een voorbeeldfunctie voor ons vervullen en onze dierba-
ren die zijn overleden. 
In de Allerzielenviering, ’s avonds om 19.00 uur in de Maria 
Middelareskerk, zullen we de namen noemen van hen die 
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Informatieavond clustering 
29 november!!
De samenvoeging van onze parochie met de andere  
parochies van Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en 
Stompwijk zal eind 2011 zijn beslag krijgen. Wat bete-
kent dit voor onze geloofsgemeenschap? Wat gaat ver-
anderen, wat blijft? Maar ook waar liggen kansen, nieu-
we mogelijkheden?
Op maandag 29 november bent u allen uitgenodigd op 
de informatieavond over de clustering. Deze wordt ge-
houden in de Antoniuskerk en begint om 20.00 uur (van-
af 19.30 uur inloop met koffie). Mw. B. Albers zal namens 
het bisdom aanwezig zijn.
U zult uitgebreid worden geïnformeerd over het hoe en 
waarom van de clustering. We hopen u antwoord te kun-
nen geven op de ongetwijfeld vele vragen die er bij u le-
ven. U zult uw mening kunnen geven, uw zorgen kunnen 
uiten en suggesties kunnen doen.
Ik hoop dat we met velen aanwezig zullen zijn; het is een 
belangrijke ontwikkeling die ons allen aangaat!
 Namens het bestuur, Jan Akerboom

Open Kerkendag in Leiden Zuid
Op zaterdag 30 oktober is het zover. Vijf kerkgenoot-
schappen hebben de handen ineen geslagen om aan 
alle wijkbewoners de gelegenheid te geven de diverse 
gebouwen eens van binnen te bekijken. Men kan zo 
ongedwongen kennis maken met verschillende geloofs-
richtingen. Sommige al eeuwen oud, andere iets jonger, 
met verschillen en overeenkomsten die niet altijd voor de 
hand blijken te liggen.
Behalve in de Antoniuskerk, kan men op 30 oktober tus-
sen 14.00 en 17.00 uur terecht in:
• de Christelijk Gereformeerde Kerk, Aerent Bruun-
straat 1
• het Apostolisch Genootschap, Cesar Franckstraat 38
• de Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste 
Dagen, Brahmslaan 2. 

In alle kerken zullen rondleidingen zijn en kinderen zijn 
ook hartelijk welkom.
Meer informatie bij Ada Blom, 071 576 29 81.

Vrijwilligers blijven nodig
Helaas een terugkerend thema in dit blad, niet alleen in 
onze parochie. Het doorspitten van de kaartenbakken 
heeft een zestigtal adressen opgeleverd van parochianen 
waar onze hoop op is gevestigd. Waarom? Omdat de 
afgelopen jaren hun kind is gedoopt, gevormd of zijn/
haar Eerste Heilige Communie heeft gedaan. Ze zullen 
een brief ontvangen in de hoop dat ze ‘iets terug willen 
doen’. Ook al gaan de parochies clusteren, lokaal blijft er 
veel werk.

Door-de-weekse 
vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Op de dinsdagochtenden 26 ok-
tober, 9 en 30 november een 
viering om 9.00 uur. Vrijdag 5 
november om 9.00 uur en 3 de-
cember om 10.00 uur een Eucha-
ristieviering. 
Verzorgingstehuis ‘de Ro-
bijn’
Op maandag 8 november om 
10.30 uur een Woord- en Com-
munieviering.
Serviceflat ‘Schouwenhove’
Op maandag 25 oktober en  
29 november een Woord- en 
Communieviering om 10.30 uur.

Overleden
Op 10 september overleed Maria 
Johanna van Noort -  
Ortgiess. Zij was 96 jaar en 
woonde tot voor kort Apol-
lolaan 200. Na de afscheidsvie-
ring in de Antoniuskerk werd zij 
gecremeerd in het crematorium 
van ‘Rhijnhof’.
Cornelia Jacoba Maria  
Groenendijk overleed op  
23 september. Zij woonde  
Dobbedreef 155. Na de af-
scheidsviering in de Maria  
Middelareskerk is zij gecremeerd 
in het crematorium van ‘Rhijn-
hof’.
Wij wensen de nabestaanden 
kracht toe in deze moeilijke  
periode.

Allerzielen
De herdenkingsdienst voor de 
overleden parochianen van het 
afgelopen jaar in het bijzon-
der, en overledenen in het alge-
meen, wordt gehouden op dins-
dag 2 november om 19.00 uur in 
de Maria Middelareskerk.

Intenties voor Allerzielen
Deze kunt u opgeven bij het  
parochiesecretariaat of bij  
mw. Mathot tel. 576 18 23 of 
mw. Roman tel. 576 60 16.
Een intentie kost e 5,00.

Bijbelavonden
Deze zijn in de pastorie van de 
Antoniuskerk op dinsdag 16 no-
vember en 7 december.  
De avonden staan onder leiding 

van  catechete Marieke Maes.  
Van 19.30-21.30 uur. 

Afscheid pater T. Peters ofm. 
in Lam Gods
Op zondag 24 oktober nemen we 
afscheid van pater T. Peters ofm. 
De viering is om 10.00 uur in de 
Maria Middelareskerk.

Let op het liturgisch rooster!
Op zondag 24 oktober en 7 no-
vember géén viering in de Anto-
niuskerk.
Zondag 7 november is de aan-
vangstijd in de Maria Middelares-
kerk om 10.00 uur. Op zondag 14 
november  is er géén viering in de 
Maria Middelareskerk. 

Vormselviering
Deze is op zaterdag 13 november 
om 19.00 uur in de Maria Midde-
lareskerk.
Het jongerenkoor zal dan zingen.

Kennismaking nieuwe 
administrator
Op zondag 21 november zal in 
beide wijkkerken de nieuwe  
parochie-administrator J. van der 
Bie voorgaan in de vieringen.

Kinderwoorddienst
Deze zijn in de Maria Middelares-
kerk om 9.30 uur op de zondagen 
7 november  (om 10.00 uur) en 5 
december. Het kinderkoor   
‘De Vlammetjes’ zal zingen.

Kinderopvang
Deze is voor kinderen tot 4 jaar  
tijdens de vieringen met Kinder-
woorddienst in de pastorie van  
de Maria Middelareskerk.

Kerk schoonmaken
Maandag 15 november en  
13 december wordt de Maria 
Middelareskerk weer schoon ge-
maakt. Vanaf 9.15 uur. 

Opbrengst MIVA-collecte
De extra collecte heeft in onze pa-
rochie e 474,45 opgebracht. Har-
telijk dank namens de organisatie.

Missiekalender 2011
Deze is te koop bij de koster van 
de kerk voor e 8,00.
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Nelissen
53 jaar
Parochie H. Lodewijk 

Wat doe je voor vrijwilligerswerk?
Vanaf 1977 ben ik lector/acoliet in de Lodewijk en sinds eni-
ge jaren ook in de kapel in zorgcentrum Roomburgh. Assiste-
ren bij de jaarlijkse ziekenzalving doe ik daar ook graag.

Wat motiveert je om lector te zijn?
Na de lezing wordt altijd gezegd ‘Zo spreekt de Heer’. Ik pro-
beer de bijbeltekst zo te lezen dat dàt weerklank krijgt bij 
anderen en mezelf.
In Roomburgh bid ik de kruisweg met bewoners. Dat vind 
ik geweldig! Je ziet mensen die oud zijn, ziek, mensen die 
aftakelen en soms ook eenzaam zijn. In hen zie ik iets van 
de gekruisigde Christus. Zij staan dichterbij de verrijzenis! Je 
beleeft dat samen in gebed. Ik probeer te benadrukken dat 
de dood niet het laatste woord heeft.

Je werkt als docent op het ROC. Speelt je geloof 
daarin ook een rol?
Naast lesgeven, coach ik individuele studenten. Sommige 
studenten zijn flink geschonden; in hun verscheurdheid zie 
ik ook iets van de gekruisigde Christus. Daardoor kan ik rus-
tig blijven, luisteren, ruimte geven om de jongere te laten 
groeien in ontwikkeling.
 
Hoe werd je als lector aangesteld in de paro-
chie?
Via pastoor Vreeburg heb ik ‘n officiële aanstelling van de 
bisschop gekregen als ‘buitengewoon bedienaar’, zo heet 
dat. De pastoor vertelde dat de kerk dan altijd een beroep 
op je kan doen en dat het ook een opdracht is. Zo ging ik 
tijdens de vakantie eens naar de Mis in een andere kerk, zag 
dat er geen assistentie was, en bood me spontaan aan en 
merkte dat dat mensen verraste. Ik begreep later wel dat het 
kerkelijke wereldbeeld dat pastoor Vreeburg had niet overal 
vanzelfsprekend was.

Kun je een bijzondere ervaring noemen?
Ik bracht jarenlang de Communie bij een dementerende 
vrouw die niet meer naar de kerk kon komen. Op een zater-
dagavond laat - ik was gewoon thuis – voelde ik zonder 
aanleiding dat het helemaal niet goed met haar ging. Ik ben 
met mijn dochter Mariëlle, die hetzelfde gevoel had, naar 
haar toe gegaan. Ze bleek de vorige dag de ziekenzalving te 
hebben gehad en nu op sterven te liggen. De verpleging in 
Leythenrode zei dat ze heel onrustig was, alsof ze nog op 
iets wachtte. Samen met Mariëlle ben ik weesgegroetjes aan 
haar bed gaan zingen. Binnen vijf minuten overleed ze heel 
rustig. Dat is voor mij een heel bijzondere ervaring en ik heb 
toen meer dan ooit het gevoel gehad dat het leven wordt 
geleid door God.

Bijbelvertaalmiddag

Van opbergkast tot biechtstoel

Op Nationale Bijbelzondag 31 okto-
ber zijn er workshops over Bijbel-
vertalen. Wat komt er allemaal bij 
kijken? Hoe kun je het brede scala 
aan Nederlandse Bijbelvertalingen 
beoordelen? Waarom is herziening 
van de Nieuwe Bijbelvertaling 
nodig? Dergelijke vragen worden 
besproken door onder anderen Leid-

se vertalers van het Nederlands 
Bijbelgenootschap, dr. Matthijs 
de Jong (Binnenstadsgemeente) 
en dr. Rieuwerd Buitenwerf (De 
Regenboog). Er veel ruimte voor 
gesprek. Iedereen is van harte 
welkom! Toegang gratis.  
Tijd 14.15 tot 17.15 uur. Plaats De 
Regenboog, Watermolen 1, Leiden.

33

Musical Daniël succes
Zaterdag 25 september is het 
zover. In zeven uur tijd stude-
ren zo’n tachtig kinderen de 
musical Daniël in, onder de be-
zielende leiding van de mensen 
van ‘De Vliegende Speeldoos’. 
Groot feest in een bomvolle 
Christus Dienaarkerk in Zoeter-
woude Dorp.

Het bijbelverhaal van Daniël, 
geplaatst in onze tijd, wordt op 
een geweldige manier uitgevoerd. 
Hulpouder Yvonne van de Geest 
vertelt: “Het feest begon al direct 
om 13.00 uur. De mensen van ‘De 
Vliegende Speeldoos’ gaven een 
flitsende presentatie, waarna de 
kinderen in groepjes gingen repe-
teren in de lokalen van basisschool 
de Westwoud. Daarna werden 
samen met de hulpmoeders kleding 
en accessoires in elkaar geknutseld. 
Om 16.30 was de generale repetitie 
in de kerk. Ongelofelijk hoe kinde-
ren in korte tijd hun rollen zo goed 
kennen!”

Na een pauze mogen de kinderen 
de kleren aan en de schmink op. 
Van de Geest: “Ze konden eigenlijk 
niet wachten: binnenkomst in de 
volle kerk waar vrijwilligers van 
de parochie, papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s en broertjes en zusjes zaten. 
Het speelplezier straalt van de 
snoetjes af en voor we het weten 
is de voorstelling om kwart voor 
negen alweer voorbij.” Een prach-
tige dag. Pastoraal werkster Hoo-
gervorst: “Ons past een woord van 
zeer grote dank aan de vele mensen 
die dit feest tot een succes hebben 
gemaakt. Zoals iemand als dank 
schreef: ‘Het straalde gemeenschap, 
betrokkenheid en geloof uit’.”

Vernieuwing in de Kerk sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Waar 
zien we vernieuwing? Donderdag 11 november: Wat is ware vernieu-
wing van de Kerk? 25 november: Nieuwe bewegingen: wat bieden ze? 
9 december: Waar vinden we bronnen van hoop? Door pastoor Smith. 
Tijd 19.30 uur koffie – 20.00 inleiding en vragen – 21.30 uur afron-
ding. Toegang vrij. Plaats De Ridderzaal, Alexanderstraat 1A, Leiden.

32

Herfst
Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven 
en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
om tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God,
tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
en verblijd ons
met uw vriendelijk licht,
Jezus, onze Heer.

Frans Cromphout sj.
(1924-2003)
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LEGENDA
AV = Avondmaalsviering
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
OV = Oecumenische viering
WG = Woord- en gebedsdienst
WCo = Woord- en communie-
  viering
Co   WCo met vrijwilliger 
  als voorganger
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23 Za

24 Zo
 30e zondag door het jaar

30 Za
 
31 Zo
 31e zondag door het jaar

  1 Allerheiligen
 Hoogfeest

  2 Allerzielen

  6 Za

  7 Zo
 32e zondag door het jaar
 Willibrordzondag

13 Za

14 Zo
 33e zondag door het jaar

20 Za

21 Zo
 Christus Koning
 Hoogfeest

27 Za

28 Zo
 1e zondag Advent

  4 Za

  5 Zo
 2e zondag Advent

11 Za

12 Zo
 3e zondag Advent

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

19.00 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV  Gregoriaanse
  Schola

11.00 EV
  Schola cantorum

11.00 EV
  Dameskoor

19.30 EV
  Schola Cantorum

19.30 EV
  Dameskoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.30 EV
  Schola Cantorum

11.30 EV
  Hartebrugkoor

11.30 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

19.00 GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 WG
  Koor
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV Dameskoor
  Hartebrug
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  Samenzang

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Jongerenkoor MB

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 GV
  Samenzang

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

19.00 Christus Dienaar

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Herenkoor MB+MW

09.30 GV
  Kinderkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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10.00 EV
  Gemengde koren
Afscheid pater Peters ofm.

09.30 WCo
  Gemengd koor

19.00 WG
  Gemengde koren

10.00 WCo
  Kinderkoor

19.00 EV Vormselviering
  Jongerenkoor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Kinderkoor

09.30 EV
  Gemengd koor

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

09.00 EV
19.00 EV Hoogmis

19.00 EV
  Requiem

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang 
17.00 Lof

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang 
17.00 Lof
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10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV EV
  Kinderkoor

10.00 OV AV

10.00 OV EV
  Regenboogkoor

10.00 OV AV
  Kinderkoor
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Vieringen in de periode van 23 oktober 2010 tot en met 12 december 2010
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

19.15 WCo
  Dames/Herenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

19.00 Christus Dienaar

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 WCo
  Jongerenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

Zie Maria Middelares

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

Haarlemmerstraat 106  Hoge Rijndijk 16 Z’woude Heelblaadjespad 1 L’dorp Herensingel 3 Zoeterwoude-dorp  Dr. v.Noortstr.85 Stompwijk Steenschuur 19  Lammenschansweg 40A  Watermolen 1 Boshuizerlaan 11 Rijndijk 283
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 2 november en dinsdag 7 december 10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 uur en maandag t/m zaterdag 18.00 uur: EV
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19.00 Jongeren- SJ
  viering met koor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 Allerzielen SJ
  viering

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 Eigentijdse CD
  viering met koor

19.00 Vormselviering CD
  eigentijds  koor
09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.00 Eigentijdse CD
  viering met koor

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Samenzang

19.00 Allerzielen
  viering

11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Samenzang

11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 EV
  Parochiekoor

SJ

CD

34
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