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in en om Leiden

Franciscanen vertrokken uit Leiden
De laatste Franciscanen zijn nu uit Leiden vertrokken.
Maar het is niet met stille trom gebeurd! Op 7 november bracht de Franciscusband Leiden een mooie serenade, na het symposium in het Bonaventuracollege
dat het afscheid van de franciscanen markeerde.
Tijdens het symposium kregen de
paters Ton Peters ofm. en Jan van
Duijnhoven ofm. de Broodpenning van De Bakkerij, voor het vele
goede werk dat de franciscanen
in Leiden hebben gedaan. De minderbroeders liepen in hun bekende
bruine pij rond. Het was een vertrouwd gezicht, dat we nu helaas
niet meer gaan zien. Het stemt tot
weemoed. Meer dan vijf eeuwen
hebben de franciscanen hun goede
werk gedaan in Leiden. Vooral voor
de Hartebrugparochie is het moeilijk, zij is vanaf de eerste helft van
de negentiende eeuw een franciscaner parochie geweest!

parochies in Leiden en omgeving
een plaquette aan; een ontwerp van
de beeldend kunstenaar Dik Kompier. Het kunstwerk wordt nog op
feestelijke wijze onthuld. In zijn
toespraak refereerde pastoor Van
der Bie – die de Hartebrugkerk nu
onder zijn hoede heeft – aan zijn
eigen priesterroeping en hoe schatplichtig hij is aan de franciscaanse
traditie: “Deze spiritualiteit is

Plaquette in de Hartebrug
Pastoor Van der Bie bood aan pater
Ton Peters ofm., de laatste pastoor
van de Hartebrugkerk, namens alle

hoort bij katholiek Leiden en houdt
niet op maar gaat door, in andere
vorm, om ook in onze tijd het Evangelie te verkondigen.”

Franciscanenspecial
De speciale uitgave ‘Rondom de
Franciscanen’, waarin onder meer
herinneringen, inleidingen van het
Afscheidssymposium en een korte
kroniek van
Rondom
meer dan vijf
deFra
nciscanen
eeuwen franciscanen in
Meer dan vijf eeu
wen ‘Vrede en alle
goeds’
Leiden kunt u
vinden achterin de kerken.
De Rondom
de Kerkredactie wenst
de laatste franciscanen
‘Vrede en alle goeds’ op hun verder
levensweg!

November 2010

Terugblik
op 550 jaar
franciscanen
in Leiden

in Leiden

Afscheid van de
franci

Kerstmis, feest van de komst van het Licht
Als deze Rondom de Kerk uitkomt zijn we in de tijd van de Advent en zien we uit naar Kerstmis, naar de komst van het Licht. We vieren dan de geboorte van Jezus Christus, de verlosser
der mensheid. Kaarsen spelen hierbij een belangrijke rol als symbool van licht, hoop en nieuw
leven. Je zou denken dat de bekende kaarsenfabrikant Papôt en Van Moorsel in Leiden dan de
grootste omzet boekt, maar dat is met Pasen, zo is ons verteld. Een ander gebruik met Kerst
is de Kerststal. We zetten hem thuis neer en in de kerken bouwen de vrijwilligers de stal op.
Neemt u vooral een kijkje! Die in de Josephkerk spant volgens ons de kroon… Zie voor de
vele activiteiten op en rond Kerstmis de parochiepagina’s. Voor kinderen is ook veel te doen!
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