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Dominee Anton Dronkers stond aan 
de wieg van De Bakkerij. Hij deed 
met een toespraak de aftrap van het 
feestjaar. In 1981 begon hij in Leiden 
als diaconaal predikant in een klein 
kamertje in de Hooglandse Kerk. De 
hulpvragen kwamen al snel. Om te 
beginnen steun aan de opvang van 
weggelopen kinderen. Het College 
van Diakenen had hiermee nogal 
moeite, maar toen iemand zei: ‘Als 
wij het niet doen, wie helpt er dan 

De druk bezochte nieuw-
jaarsreceptie op 21 januari 
in Diaconaal Centrum De 
Bakkerij was ook de aftrap 
van het Jubileumjaar van 
dit centrum, dat in 1986 
officieel in gebruik is ge-
nomen. Dit jaar zijn er tal 
van activiteiten in het  
kader van dit jubileum.

wel?’ was het besluit tot steun snel 
genomen. Nadien is er hulp verleend 
aan vluchtelingen (het eerst uit Eri-
trea), waarna organisaties kwamen 
voor gezondheidszorg en huisvesting 
van vluchtelingen. Verder kwam er 
vanuit De Bakkerij hulp voor jon-
geren met weinig perspectief, voor 
mensen met verschillende cultu-
rele en etnische achtergrond, voor 
dak- en thuislozen. In 1988 begon 
de ondersteuning van de onder-

drukte Hongaarse minderheid in 
Roemenië. Tot op de dag van van-
daag wordt daar vanuit Leiden hulp 
geboden: ook over de grens ‘helpen 
waar geen helper is’, nog steeds het 
motto van De Bakkerij.

Katholieken doen nu ook mee
Na de samenwerking vanaf 1992 
tussen de gereformeerde en her-
vormde diaco-
nie, is nu ook 
de samenwer-
king met de 
katholieken 
een feit.  
Dronkers is blij 
met de samen-
werking met 
de katholie-
ken in Leiden, 
waarmee de 
Protestantse 
Diaconie 
onlangs een 
overeenkomst 
sloot. Wilbert van Erp, voorzitter 
van de RK-diaconie: “Wij willen 
graag meedoen met het werk van De 
Bakkerij, we hebben bijna 25 jaar 
niet zoveel van ons laten horen. 
Goed dat we nu samen bijvoorbeeld 
een straatpastor hebben kunnen 
aanstellen.” 
Zie voor de organisaties die nu van-
uit De Bakkerij werken, én voor het 
feestprogramma: www.debakkerij-
leiden.nl, en volgende nummers van 
Rondom de Kerk.

Ds. Dronkers 
vertelt. Rechts  

van hem 
luisteren de 

heren Van Erp 
(RK-diaconie) 

en Verweij 
(protestantse 

diaconie).

Veiling voor de Wereld Jongeren Dagen!
Op maandag 28 februari is om 19.00 uur naast de Sint-Lodewijkkerk (nummer 
17), een veiling voor de WJD in de zomer en de ontvangst van zo’n 60 jongeren 
uit Suriname in onze parochies in Leiden en omstreken. 
Het belooft een heel gezellige avond te worden! Er worden ook toepasselijke hap-
jes en drankjes verkocht. De veilingwaren variëren van uitgelezen antieke stuk-
ken, een selectie van de nieuwste mode, een nieuwe pothoed, mooie oude Bor-
deaux tot een slagroomtaart. Ook bieden jongeren hun diensten aan: koken van 
een diner bij u thuis, een ochtend klussen in huis of spitten in de tuin. Heeft u 
veilingwaren of een verzoek voor een dienst: mail naar paulstuurman@ziggo.nl!

De Bakkerij jubileert

25 jaar ‘Helpen waar geen helper is’
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in gedachten...

Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen 
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken 
voor wat aan het gebeuren is 
in het diepste van jezelf 
en in de wereld om je heen, 
en zicht krijgen 
op het grote Licht 
dat doorbreekt aan de horizon.
Is in voorjaarsstilte 
je eigen grond omspitten 

en klaarmaken voor een nieuwe lente, 
en het zaad 
van vrede en menswaardigheid 
ontkiemen laten in je hart.
Vastentijd is trainingstijd: 
hart en handen soepel maken 

voor verbondenheid 
met God en mensen; 

vingeroefening 
in solidariteit.
Dat en zoveel meer 
is vastentijd: 
de grote opwarming 
om te herleven.

Ik weet nog dat mijn moeder steevast 
een voorjaarsschoonmaak hield in 
de tijd voor Pasen en we met het hele 
gezin in het nieuw gestoken werden 
bij een vertrouwde kledingzaak. 
Tegen Pasen was alles klaar, schoon 
geschrobd, fris en doorgelucht. Vas-
ten was de tijd van ramen open, kas-
ten overhoop, te klein geworden kle-
ding naar de missie. 
Het leek alleen maar buitenkant, een 
kleinburgerlijk verlangen naar orde en 
netheid, maar in die oude gewoonte zat 
een kern van wat vasten uiteindelijk wil 
bewerkstelligen: vernieuwing.
De vasten- of veertigdagentijd is opgang 
naar het hoogfeest van Pasen. Een pel-
grimstocht, woestijntocht op weg naar 
de bestemming. Vasten wordt in onze 
tijd vaak gerelateerd aan inkeer, stil 
vallen, de tijd nemen: de hectiek van 
alledag achter je laten en jezelf een 
spiegel voorhouden om zicht te krijgen 
op wat er echt toe doet in je leven. 

‘Wakker worden!’
Tegenover het element van tijd vertra-
gende inkeer en zelfreflectie verwoordt 
Carlos Desoete op actieve wijze de bete-
kenis van de vastenperiode. Vasten is 
juist ontwaken uit de winterslaap. Als 
de dagen korten, dreigen we de ogen 

God wil geen dode christenen,

maar christenen die leven in hun 

Heer. Als we dit woord niet horen,

is het Kerstfeest aan ons voorbij 

gegaan.

In: Dietrich Bonhoeffer, Een woord 
voor elke dag, Ten Have, Baarn, 2004
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 Bernadet Albers: 

“Er is vertrouwen en respect voor elkaar”
Bernadet Albers (48, getrouwd, 
twee zoons), projectleider van-
uit het bisdom Rotterdam voor 
de samenwerking tussen de pa-
rochies in Leiden en omgeving, 
ziet de samenwerking steeds 
meer gestalte krijgen.

Albers, zelfstandig advi-
seur en door ons bisdom 
‘ingehuurd’: “Ik werk voor 
diverse organisaties, vaak 
in de zorg- of welzijnssector. Soms 
voor de begeleiding van een project, 
soms als interim-directeur. Daar-
naast werk ik als coach. Ook ben ik 
in mijn eigen parochie, Sint Jan de 

Doper in Gouda, voorzitter van de 
pastoraatsgroep.
In de zeven clusters waar ik werk of 
heb gewerkt zie ik dat er wat bijzon-
ders groeit als er wordt samenge-
werkt in plaats van onderhandeld. 
Het is wel zeven keer verschillend 
wat er gebeurt.”

Samen Kerk blijven
Albers vertelt verder: “Ik denk dat 

het goed is dat onze kerk op haar toe-
komst voorbereid wordt, de tijd staat 
niet stil. Samen doen wat samen kan, 
tijd vrijmaken waar het werkelijk om 
draait zodat we Kerk kunnen blijven. 
Over de muren van je eigen paro-
chie heenkijken, leren van elkaar, 
verbaasd zijn over hoe het ook kan. 
Elkaar inspireren en motiveren. Juist 
bij de groepen die we graag meer wil-
len bereiken, waar we meer voor wil-
len betekenen ontstaan kansen bij 
samenwerking. Dan kunnen de taken 
beter worden verdeeld.”

Positieve bijdrage
Ook in Leiden en omgeving krijgt de 
samenwerking steeds meer gestalte. 
“Er wordt hard gewerkt, parochies 
leveren positieve bijdrage in kennis 
en kunde in de verschillende taak-
groepen. Hoewel de uitgangspunten 
divers zijn wordt er met respect voor 
elkaar en met vertrouwen in elkaar 
gewerkt aan de toekomst.”

www.rondomdekerk.nu

zijn nu overvol, een extra schoolvleu-
gel is hard nodig. Kompier: “Er zijn al 
vloeren gelegd, maar nog geen muren. 
Er wordt gebouwd als er geld is. De 
financiële structuur van parochie en 
school is betrouwbaar. Wij gaan hen 
helpen, u doet toch ook mee?”  
Geef uw bijdrage via uw parochie. Cor-
daid legt er 50% bij.

Goed onderwijs voor Ghana
Acht parochies in en om 
Leiden steunen tijdens 
Vastenaktie 2011 een 
project in Ghana, om een 
overvolle school te helpen 
aan een nieuwe vleugel.

Dik Kompier, actief in MOV, 
bezocht de plaats waar deze 
school staat, in de missiepa-
rochie Sint Paul in Adukrom, 
Kamasi, in Ghana. De paro-
chie kent zo’n 500 parochi-
anen. Kompier vertelt: “Adukrom is 
een achterstandswijk, die voorna-
melijk wordt bewoond door moslims. 
De basisschool is voor alle kinderen, 
zonder onderscheid naar religie. De 
kwaliteit van de school is hoog, in 
2010 stond de school op de zevende 
plaats van de 240 scholen in Ghana! 
Hier ligt dé manier om uit de armoede 
te komen.” De klassen van de school 

Vastentijd is 
oefentijd

te sluiten, ons teveel te richten op de 
binnenkring van naaste vrienden en 
geliefden . ’Wakker worden’is de oproep 
van de veertigdagentijd. De slaap van 
zelfgenoegzaamheid uit de ogen wrij-
ven en aan de slag gaan. Alles wat van-
zelfsprekend is geworden omkeren, wat 
verborgen was loswoelen en daarmee 
ruimte scheppen voor nieuw leven. 
Dat is hard werken, sjouwen en afzien. 
Vasten is je conditie op peil brengen, je 
lijf en leven klaar maken voor een nieu-
we opdracht die op je wacht.  

Niet op onszelf gericht
Want de intentie van vasten is nooit op 
onszelf gericht, maar uiteindelijk op 
de ander. De ander met een kleine, en 
met een hoofdletter. Vingeroefening in 
solidariteit, zoals Desoete dat zo mooi 
formuleert. Dus maak je huis vrij, ploeg 
je agenda om en creëer op die manier 
ruimte voor anderen. Of in de woorden 
van de profeet Jesaja het : “Is vasten 
niet dit: uw brood delen met wie honger 
heeft; arme zwervers opnemen in uw 
huis; een naakte kleden die u ziet en u 
niet onttrekken aan de zorg voor uw broe-
der?” (Jes. 58,7)

Ton Snepvangers, RK diaconaal werker 
en coördinator De Bakkerij

Carlos Desoete  in: Naam die zin is van ons leven, Antwerpen 1996 

Kinderen voor de school in aanbouw.
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Lily Saputra, Rijnsburgse en een bekend gezicht in de Hartebrug-
kerk, bracht haar jeugd door in Indonesië en is inmiddels alweer 
een paar jaar getrouwd met Cees-Jan van Zuijlen. Ze vertelt over 
haar ervaringen ‘hier en daar’.

Interview
Tekst: Jury Smit

5

kan betalen komt naar een katho-
lieke school. En als je het niet kunt 
betalen? Dan helpen mensen elkaar. 
Ik ken bijvoorbeeld een vrouw die het 
schoolgeld voor een paar arme kinde-
ren op een katholieke school betaalt. 
Men besteedt daar veel aandacht aan 
het geloof: de pastoor komt regelma-
tig langs. Ook gaat er veel tijd zitten 
in de voorbereiding van de Heilige 
Communie, dat kan wel jaren duren. 
Heel anders dan in Nederland, ik 
denk ook dat het in Indonesië wat 
grondiger gebeurt. Iets anders is dat 
je in Indonesië ook geen gemengde 
scholen hebt: jongens en meisjes zit-
ten op aparte scholen.”

Fijne sfeer
Wie Nederland op zondagmiddag 
kent, begrijpt dat het in ons land in 
het begin wel even wat wennen was 
voor Saputra. “Sommige dorpen zijn 
hier zo dood”, vertelt ze, “als je in 
Indonesië op straat komt zie je altijd 
mensen. Ik vroeg wel eens op een 
zondagmiddag aan Cees-Jan waar al 
die mensen toch zijn. ‘Die zitten alle-
maal binnen’, zei hij. Dat zou je je in 
Indonesië niet kunnen voorstellen.” 
Ze was ook verbaasd over alle kerk-
klokken op zondag. “Die hoor je in 
Indonesië veel minder.”
Saputra bezoekt verschillende ker-
ken in Nederland. Zo komt ze graag 
op plaatsen waar de Mis in het Indo-
nesisch wordt opgedragen zoals 
bijvoorbeeld in Rijswijk, of in Den 
Haag, aan de Leyweg. “Ik kan in een 
Nederlandse mis niet alles volgen, 
en ik vind het toch prettig om het te 
kunnen verstaan. Maar ik kom ook 
wel weer graag in de Hartebrugkerk. 
De mensen zijn er vriendelijk, ik heb 
tijdens een bedevaart naar Kevelaer 
erg prettig met mensen gepraat en 
we zeggen elkaar nog steeds gedag. 
Maar er is meer: ik vind de sfeer daar 
erg prettig. Ik ben in de basiliek in 
Oudenbosch geweest, in de Sint Ser-
vaas in Maastricht en in andere ker-
ken, maar ik vind de Hartebrugkerk 
toch de fijnste sfeer hebben. Het is 
niet alleen het mooie koor, maar je 
kunt er ook heel fijn bidden. En daar 
gaat het toch om in een kerk.”

“In Indonesië zitten de kerken altijd vol”

We komen binnen in een sfeervol oud 
Rijnsburgs huisje. De gaskachel snort 
behaaglijk en een prachtige bos tij-
gerlelies – Saputra’s echtgenoot Cees-
Jan van Zuijlen zit in de bloemen 
– siert de tafel. De computer staat op 
facebook, handig voor als je familie 
van verre hebt. “En anders bel ik wel 
via de computer met Skype.” Want 
Lily Saputra, geboren Sumatraanse, 
heeft, afgezien van een broer in 
Stockholm, vooral familie in Indo-
nesië. Hoe ze naar Rijnsburg kwam? 
Saputra had haar opleiding aan de 
hotelschool net afgerond en werkte in 
Jakarta. “En toen ontmoette ik Cees-
Jan, bij gemeenschappelijke vrien-
den. Hij ging toen elk jaar op vakan-
tie naar Indonesië. Wat begon als een 
ontmoeting op Java werd bezegeld 
met een huwelijk in de Leidse Harte-
brugkerk.“

Erg godsdienstig
En zo liet Saputra liet vaderland ach-
ter zich, maar ze nam een schat aan 
herinneringen mee. Aan volle ker-
ken, zondagsscholen, biechten, tal-
loze zusters in habijt, allemaal din-
gen die hier in deze regio de laatste 
jaren wat minder gemeengoed zijn. 
Saputra: “In Indonesië zijn mensen 
erg godsdienstig. Ze zijn katholiek, 
moslim, protestant of boeddhist. Dat 
leeft daar erg. Als katholiek merk je 
dat ook in de kerken, die zitten altijd 
vol. Of ik steeds naar dezelfde kerk 
ging? Dat hing er vanaf. Met de ene 
vriendin ging ik naar de ene kerk, 
met de andere weer naar die kerk. 
Maar ook in het dagelijks leven zijn 
mensen er mee bezig. Zo heb je bij-
voorbeeld veel groepen die samen de 
Rozenkrans bidden. Dat doen ze met 
vrienden, niet alleen om dingen aan 
God te vragen maar ook om Hem te 
bedanken. Soms nodigen ze ook een 
priester uit. De ene week zitten ze 
op het ene adres, de volgende week 
weer ergens anders. Hoe groot die 

groepen zijn? Twintig mensen is heel 
normaal, als het er meer zijn vertel 
je het even aan het dorpshoofd.” Wat 
haar ook verbaast is dat er in Neder-
land zo weinig gebiecht wordt: “Dat 
gebeurt daar heel regelmatig. En 
hier zie ik het zelden. Het komt er 
bij mij dan ook niet zo van, ik ga ook 
niet zo makkelijk naar een boetevie-
ring hier.” 

Katholiek onderwijs goede naam
Ook in het onderwijs is het katho-
licisme in Indonesië erg actief. 
Saputra: “Ik heb zelf bij de zusters 
op school gezeten. Zusters in habijt, 
hier kom je die bijna niet tegen. Het 
katholiek onderwijs heeft daar een 
erg goede naam, het is beter dan het 
staatsonderwijs. Iedereen die het 

Lily Saputra 
steekt een 

kaars op bij de  
H. Antonius in 
de Hartebrug-

kerk.
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Hooglied met Javaanse dans
‘Kidung Agung’ is Javaans voor het oud-
testamentische bijbelboek ‘Hooglied’ van 
koning Salomo. Dit lied van de liefde is het 
onderwerp van een theatervoorstelling 
waarin voordracht en Javaanse dans nauw 
met elkaar zijn verbonden. Een tijdloze en 
weergaloze lofzang op de liefde. 
Deze ingetogen voorstelling kan in elke zaal 
gespeeld worden, ook in een ruimte waar 
niet direct de faciliteiten van een theater 
aanwezig zijn. 
Belangstelling? Mail of bel naar de stichting 
Wisma Ulah Budaya, wub@bvgnet.nl of 070 
323 8294. Meer info www.bvgnet.nl. 

Antoine
Op de dag dat hij zou verschijnen ging ik de stad 
in. Want je weet nooit, zó’n mooi tijdschrift is 
dacht ik zo uitverkocht. Inderdaad, in winkel 1 
was de glossy niet meer te krijgen, in winkel 2 
ook niet. Gelukkig waren er bij Kooyker nog twee 
exemplaren, waarvan ik er één kocht. Het tijd-
schrift lag overigens niet bij de tijdschriften, maar 
op de afdeling religie. Ook de boekhandel vond de 
glossy blijkbaar te bijzonder om bij de gewone lec-
tuur te leggen.

Zoals priester Antoine Bodar in de dagen voor de 
verschijning van zijn glossy ‘Antoine’ al vertelde, 
het wil de schoonheid van ons geloof laten zien. Er 
staan foto’s in waar je eindeloos naar kunt kijken 
en inspirerende artikelen, die het lezen meer dan 
waard zijn. Wat een verademing om ons geloof, 
onze katholieke kerk zo in woord en beeld te zien. 
Wat Bodar als hoofdredacteur hoopte te tonen, is 
voor mij helemaal gelukt. 
Het was trouwens ook prettig om Bodar op radio 
en tv te horen vertellen over ons geloof: gewoon 
zeggen zoals het is en je niet door journalisten in 
de verdediging laten drukken.

De ‘Antoine’ bevat een greep uit de rijke katho-
lieke traditie: religieuze schilderijen en andere 
kunst, bijzondere kerkgebouwen en kloosters. 
Een artikel over kerkvader Augustinus, van wie 
veel gedachten na ruim vijftien eeuwen voor ons 
nog steeds waarde hebben. Maar ook heden en 
toekomst zijn niet vergeten: zoals gesprekken met 
hedendaagse schrijvers en een cabaretier over hun 
geloofsbeleving, én met jonge mensen die geko-
zen hebben voor priesterschap en religieus leven. 
Met heel veel prachtige beelden. 
Wat mij vooral ook trof waren de foto’s van de 
abdij Sint-Benedictusberg in Vaals. Dat zelfs foto’s 
van het interieur van dit gebouw het mysterie 
van God voelbaar maken, tekent de kracht van de 
bedenker van het ontwerp van deze abdij, dom 
Hans van der Laan osb. Het is ‘niet te geloven’ wat 
zo’n sober gebouw aan uitstraling heeft. Kapelaan 
Remery heeft er een verhaal bij geschreven: lezen!

Ja, ik ben tamelijk lyrisch over een tijdschrift en 
een hoofdredacteur, maar na alle negatieve dingen 
in en over onze kerk is zo’n positieve en prachtig 
gemaakte glossy weer net wat ik even nodig had… 
Er staat ‘eenmalige uitgave’ op de cover van de 
‘Antoine’. Jammer. Misschien dan maar onze 
Rondom de Kerk promoveren tot zo iets moois?

Joke Sorgdrager
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Paus verheugt zich op zaligverklaring voorganger
deze gebeurtenis. De da-
tum voor de zaligverklaring 
is 1 mei, zo vindt zij plaats 
op de eerste zondag na Pa-
sen, door Johannes Paulus 
II zelf tot Zondag van de 
Barmhartigheid uitgeroe-
pen.” Volgens verschillende 

Poolse media reizen dan een miljoen 
Polen naar Rome voor deze ceremo-
nie.

Paus Benedictus XVI ver-
heugt zich op de zalig-
verklaring van zijn Pool-
se voorganger Johannes 
Paulus II op 1 mei van 
dit jaar. Dat zei hij vorige 
maand na het traditio-
nele Angelusgebed. Ver-
der zei de paus: “Iedereen die hem ge-
kend, gewaardeerd en geliefd heeft, 
verheugt zich samen met de Kerk over 
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Bisschop Van Luyn s.d.b. werd op 10 
augustus 75 jaar. Volgens de regels 
van het kerkelijk recht heeft de bis-
schop toen zijn ontslag ingediend 
bij de paus, dat in januari is gehono-
reerd. Aan mgr. Van Luyn is verzocht 
tot het aantreden van een opvolger 
het bisdom Rotterdam te besturen 

als ‘apostolisch administrator’, met 
bevoegdheden van diocesaan bis-
schop. In afwachting van de benoe-
ming van een opvolger vraagt mgr. 
Van Luyn de gelovigen van het bis-
dom Rotterdam te bidden om bij-
stand van de Heilige Geest bij de 
keuze van een nieuwe bisschop.

Paus aanvaardt ontslag bisschop Van Luyn

Begin december ging de straatpastor van start. Paul 
Brommet kocht een extra dikke jas en een  
stevige paraplu, en staat klaar voor alle mensen  
die in Leiden dakloos of thuisloos zijn.

daklozen staan stil bij de veertigda-
gentijd. Ik ben er voor hen. Pastoraat 
doet ertoe. Ik sta open voor heel de 
mens. Ze worden niet opgehakt in 
deelproblemen. Ze kunnen zijn wie 
ze zijn. 

Rituelen
En ook op straat zijn er rituelen. Ik 
geef bijvoorbeeld altijd een hand aan 
het begin en het eind van een ont-
moeting. En ik draag een priester-
boord zodat ik herkenbaar ben voor 
iedereen.
Ik ben natuurlijk nog maar net 
begonnen, maar heb al allerlei plan-
nen. Binnenkort starten we met 
maandelijkse vieringen in de kapel 
van Verbum Dei. Maar misschien 
blijkt dat het niet nodig is een aparte 
viering te organiseren, en zijn onze 
kerken zo gastvrij om de daklozen te 
ontvangen? We zullen zien.”

een bruggetje tussen kerk 
en samenleving. Er hoeft 
niets, maar er kan veel.
 
Vragen 
Naast straatpastor ben ik priester in 
de oud-katholieke kerk. Dat lijken 
twee heel verschillende werelden, 
maar er zijn vooral overeenkomsten. 
Als je geen dak boven je hoofd hebt, 
zijn er vaak ook psychiatrische, 
financiële of verslavingsproblemen. 
Maar de vragen zijn niet anders. Ook 
daklozen hebben vragen over zin-
geving, schuld of schaamte. En ook 

“Ik heb een zwak voor mensen aan 
de rafelranden van de samenleving. 
Ik heb jaren gewerkt in de versla-
vingszorg en reclassering dus deze 
doelgroep is mij niet vreemd. Toch 
is dit iets heel anders. Ik heb een 
rugzak bij me, en daarin zit een bij-
bel, een agenda en een paraplu. Ik 
heb geen regels, geen protocol. Er 
is geen franje. Ik heb alleen mijzelf, 
een luisterend oor, een gebed. Ik 
kan bemoedigen, een kaarsje opste-
ken. Ik ga uit van het verhaal van 
mensen, en waar nodig verbind ik 
dat met het verhaal van God. Leg ik 

‘Geloven wereldwijd’ wordt wer-
kelijkheid op 4 maart, als We-
reldgebedsdag wordt gevierd. In 
zo’n 170 landen wordt die dag ge-
beden, met een liturgie uit Chili. 
Ook in Leiden en Zoeterwoude!

De Chileense liturgie gaat uit van 
het verhaal waarin Jezus zijn leer-
lingen vraagt om vijfduizend hon-
gerigen te voeden: ’Hoeveel broden 
heb je?’ De Chilenen geven Jezuś  
vraag door aan alle christenen. Wel-
ke gaven, talenten, mogelijk- 
heden heb je, om er iets van te 
maken? Tegelijk verbinden zij het 
verhaal met hun eigen geschiede-
nis, en geven zo een inkijk in hun 
leven en geloof. Wereldgebedsdag 

is een oecumenische beweging, die al 
meer dan 100 jaar bestaat. Vrouwen 
begonnen samen te bidden, en ver-
spreidden hun gebed over de wereld! 
Wereldgebedsdag is een stukje in 
andermans schoenen lopen. Soms 
past de schoen, soms knelt hij. Steeds 
zet hij je aan het denken.’ Tijd en 
plaats 19.15 uur in de Dorpskerk, Zoe-
terwoude en 20.00 uur in de Waalse 
Kerk, Leiden. Vrouwen, mannen én 
kinderen zijn welkom! Informatie 
Linda Carrette, lcarrette@xs4all.nl of 
Joke de Haas, thdehaas@casema.nl.

Pastoraat doet ertoe 

Weer meer Kerstbonnen
Ook in 2010 is het aantal aanvragen voor kerst-
bonnen gestegen. Er zijn 775 aanvragen gehono-
reerd en bonnen uitgegeven voor een bedrag van 
€ 23.500,- . Dit is een stijging van zo’n 19% ten 
opzichte van 2009.  
Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, die vrij te beste-
den zijn in een grote supermarkt in Leiden. De bon-
nen worden gefinancierd door de Diaconie, fond-
sen en particulieren.
Voor mensen die het financieel moeilijk hebben of 
aan de rand van de samenleving staan, is decem-
ber vaak een extra zware maand. De RK Diaconie 
Leiden en de Diaconie Protestantse gemeente Lei-
den organiseerden de uitgifte van de kerstbonnen 
samen met de Stichting Urgente Noden (SUN). SUN 
stelde daarvoor € 15.000,- beschikbaar. De rest 
van het bedrag werd aangevuld door bijdragen van 
de diaconieën, fondsen, particulieren en uit de 
diaconale Kerstcollecte 2010 van de Protestantse 
gemeente Leiden.

6 7

Eucharistisch Ziekentriduüm
Het ziekentriduüm vindt plaats in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-
Dorp, op dinsdag 10, woensdag 11, en donderdag 12 mei. Voor zieken en 
aan huis gebonden ouderen betekent het triduüm drie dagen van ontmoe-
ting en bemoediging: koffie, Heilige Mis, verzorgde lunch, gezelligheid, 
muziek, geestelijke verdieping, lof. Vervoer kan worden geregeld. Informa-
tie en opgave pastoor Smith, 5218113. Kosten geen. Meer informatie in de 
volgende Rondom de Kerk.

Colour your Mindwandeling
In het kader van de strijd tegen racisme en discri-
minatie krijgt Colour Your Mind dit jaar de vorm van 
een ‘Wandeling voor gelijke behandeling’. De start 
is op zaterdag 19 maart om 14.00 uur bij Diaconaal 
Centrum De Bakkerij aan de Oude Rijn. 
Onder muzikale begeleiding verplaatsen de deelne-
mers zich in een demonstratieve tocht door het cen-
trum van Leiden. De tocht is een oproep tot gelijke 
behandeling van mensen, ongeacht huidskleur, 
seksuele geaardheid, culturele of levensbeschou-
welijke achtergrond. De deelnemers verbergen 

hun gezicht achter een portretfoto van een andere Leide-
naar. Dit is een speelse verwijzing naar de campagne ‘Moet jij je eigen ik verstop-
pen om geaccepteerd te worden?’ Meer info www.debakkerijleiden.nl. 

Wereldgebedsdag
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Léon Ladan heeft heel wat schreden 
liggen in Indonesië. Het land heeft 
hem gegrepen , zoals het zoveel men-
sen grijpt. ‘Roots’ heeft hij er niet, 
maar zijn ouders waren er, in de jaren 
zeventig, op huwelijksreis, en dat 
was genoeg om zijn interesse aan te 
wakkeren. “We hadden thuis allerlei 
souvenirs uit Indonesië. En ja, toen 
ging ik studeren. Ik was een echte 
alfa, dus de keus was snel gemaakt. 
Ik ging naar Leiden en studeerde hier 
af op de Indonesische taal en cultuur. 
Mijn afstudeerscriptie ging over vak-
bonden in de provincie Bengkulu.“ 
Natuurlijk nam hij toen al uitgebreid 
kennis van de verhoudingen in Indo-
nesië. 

Veel roepingen
De Wereld Jongeren Dagen, in het 
Australische Sidney in 2008, gaven 
hem een extra zetje in de rug: “We 
waren met een groep van honderd 
jongeren uit vijf landen. We gingen 
eerst naar Indonesië, ter voorberei-
ding. En toen heb ik erg veel gezien 
en geleerd.” Vooral de sfeer viel hem 
op: “Het is daar zoals het hier was in 
de jaren vijftig. De kerken zitten vol, 
het is echt een massaal gebeuren. 
En het katholicisme is zeer aanwe-
zig in het onderwijs. Het is helemaal 
ingebed in het dagelijks leven, in elk 
geval in de katholieke gebieden. Ja, 
er is Nederlandse invloed. Er waren 
daar veel Nederlandse missionaris-
sen, van de fraters van Tilburg en van 
andere orden. Hun taak is nu groten-
deels overgenomen door Indonesische 
priesters, er zijn daar erg veel roepin-
gen, maar ze lieten veel achter. De 
priester staat bijvoorbeeld altijd naar 
het volk toe, net als in Nederland. Ook 
de heilige Mis kent, al is hij dan in de 
volkstaal, veel elementen van de Mis 

Het katholicisme in Indonesië? Leidenaar Léon Ladan, paro-
chiaan van de Sint-Josephparochie, kent het uit eigen erva-
ring. Hij studeerde af op de cultuur van Indonesië en bezocht 
veelvuldig de ‘gordel van smaragd’, ook in de aanloop naar de 
Wereld Jongerendagen 2008 in Sidney. Hij vertelt over vroom-
heid, maar ook over dvd’s en geesten. 

Ik weet het niet.” Overigens is vol-
gens Ladan de verhouding tussen 
Islamieten en katholieken in Indone-
sië uitstekend, met de protestanten 
wat minder. “Er zijn wel eens span-
ningen, tussen extremisten van mos-
limzijde en evangelische extremis-
ten. Maar de gemiddelde Indonesiër 
heeft daar niet z’n boodschap aan.”

zoals wij die in Nederland nu ken-
nen.” En de spiritualiteit? “Indo-
nesiërs zijn van zichzelf erg vroom. 
Niet heel extravert, zoals in Afrika, 
daarvoor zijn ze te ingetogen.”

Spookfilms
“Opvallend is dat ze vaak geloven 
in geesten. Misschien kijken ze 
daarom wel graag naar spookfilms. 
Ik huurde een keer, samen met een 
groep vrienden, zo’n film op dvd. Zij 
staken er ook een beetje de draak 
mee, maar ik merkte aan één mos-
limvriend van me dat het hem toch 
wel aangreep. Moslims zijn daar 
soms iets gevoeliger voor. Waarom? 

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Managementliteratuur verschijnt aan de lo-
pende band. En ook spiritualiteit voor ma-
nagers staat flink in de belangstelling. In 
onze cultuur is veel aandacht voor het beha-
len van resultaat en succes. Er worden grote 
offers gebracht om succesvol te zijn.
Jan Hoogland en Maarten Verkerk – beiden 
bijzonder hoogleraar in de christelijke fi-
losofie – reflecteren aan de hand van het 
Bijbelboek Prediker op de hedendaagse ma-
nagementcultuur. Op deze manier zoeken 
zij een uitweg uit de waan van de dag en de 
snelheid van onze cultuur.
Prediker relativeert de gangbare wijsheid 

Auteurs Jan Hoogland & Maarten Verkerk
Titel Prediker voor managers:  
Levenswijsheid voor bestuurders en professionals
Uitgever Ten Have, 2010 Prijs € 18,90 
ISBN 978 90 259 6116 9 Aantal pagina’s 171

van zijn tijd, en daarmee ook de wijsheid 
van onze tijd. Prediker leert ons ontvanke-
lijk en onbevangen te zijn. Als je kunt ont-
vangen, het leven als een gave kunt ervaren, 
ben je ook in staat ervan te genieten. Dan 
kun je zonder stress leven in het moment 
zelf, zonder je druk te maken over een vol-
gend succes dat je moet behalen.
Het prettig leesbare boek bevat vele kri-
tische kanttekeningen bij het denken van 
onze tijd. Daarmee is het niet alleen interes-
sant voor hen die actief zijn in organisaties 
en daar leiding geven. Voor ieder die bewust 
in het leven wil staan, is het aan te bevelen.

Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Jury Smit

“Nederlandse missionarissen 
lieten veel achter”
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VIERINGEN
Door de week: 
Iedere dinsdag en donderdag:  
om 9.00 uur Eucharistieviering.

Op zondag: 
om 11.00 uur Eucharistie- 
viering.
Op de 4e zondag Woord- en 
Communieviering.

Kinderwoorddienst: 
Tijdens de zondagviering op  
iedere 1e, 3e  en 5e zondag 
van de maand.

Bijzondere viering:
Aswoensdag
9 maart 19.30 uur
Aswijding en uitreiking.

AGENDA
Koffiedrinken: 
Na de zondagviering op
20 februari, 6 maart,
20 maart, 3 april
in de Romanuszaal.

Inzameling Voedselbank:
Zondag 6 maart
Zondag 3 april.

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

Kaart- en sjoelavond
‘Halfvasten’
Zaterdag 2 april
om 20.00 uur
in de Romanuszaal.

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

Kerkbestuur
3 maart om 20.00 uur
7 april om 20.00 uur.

College van collectanten
15 maart om 20.00 uur.

Repetitie Dameskoor
Iedere dinsdagochtend
10.00 - 11.30 uur
In de Romanuszaal.

Repetitie Hartebrugkoor
Woensdagavond
19.45 - 22.15 uur
23 februari
9 maart
23 maart
6 april
In de Romanuszaal.

Voorbereiding Eerste Heilige 
Communie
Op zaterdag 10.00 - 11.30 uur 
19 februari, 12 maart,
26 maart, 9 april
Ouderavond Eerste-communi-
canten
15 maart 20.00 - 21.30 uur.

Voorbereiding Heilig Vormsel
Op dinsdag 17.00 - 18.30 uur.
15 maart
29 maart
Ouderavond vormelingen
28 februari 20.00 -21.30 uur.

PERSONALIA
Gedoopt:
9 januari 2011
Antonie van Noort
Geboren 16 mei 2009
Zoon van Martinus van Noort
en Annemieke Suijderdorp.

AANVRAGEN
Voor het aanvragen van:
Misintenties
Doopbewijzen
Huisbezoek
Bloemengroet
Doopselviering
Huwelijksviering
Etc.:
Parochiesecretariaat
Dinsdag en vrijdag 
10.00 – 14.00 uur.

VOORGANGERS
Sinds 1 januari 2011 is er een 
vast team van voorgangers in 
de Hartebrug:
Pastoor Jaap van der Bie (ook 
doordeweek)
Pater Jan v. Duijnhoven ofm.
Pater Thijs Moons ofm.conv.
Pater Ton Peters ofm.
Pastoraal werker Inge Elling.

Woord- en Communieviering in de 
Hartebrug
Sinds 1 januari 2011 wordt er op iedere vierde zondag van de 
maand in de Hartebrugkerk een Woord- en Communieviering 
gehouden.
Op 23 januari 2011 is Inge Elling daarin voor het eerst voor-
gegaan. In de Weekbrug van 16 januari kondigde zij dit als 
volgt aan:

Voor de parochianen van de parochie Lam Gods, waar ik aan-
gesteld ben als pastoraal werker, is de Woord- en Communie-
viering een bekend fenomeen. Voor u als bezoeker van de 
Hartebrugkerk is het wellicht even wennen aan deze andere 
vorm van vieren, omdat er tot nu toe wekelijks op zondag een 
Eucharistieviering plaatsvond. 
Een viering van Woord en Communie is dus geen Eucharis-
tieviering, hoewel veel heel herkenbaar is: zoals de opening 
van de viering, de dienst van het Woord, de geloofsbelijdenis, 
de voorbede en de vredeswens. In de Woord- en Communie-
viering is er geen dienst van de Eucharistie en wordt er geen 
Eucharistisch gebed gebeden, met daarin als kernmoment het 
Instellingsverhaal (consecratie). In de viering van Woord en 
Communie wordt bij de communieritus het heilig Brood van-
uit het tabernakel op tafel gebracht. Heilig Brood dat in een 
eerdere Eucharistieviering is geconsacreerd. Bij het te commu-
nie gaan wordt dit ook zo uitgesproken, de verbondenheid 
met deze Eucharistieviering.
Al is er dan in de Woord- en Communieviering geen Eucha-
ristisch gebed, wel willen wij God danken voor het feit dat 
wij Zijn gaven hebben mogen ontvangen. Dit doen we na de 
Communie in het Communiedankgebed.
Ik hoop dat velen van u de Woord- en Communieviering als 
een waardevolle viering zullen ervaren.  

Inge Elling, pastoraal werker

Het Sacrament van het Vormsel
Op zaterdag 11 juni, de dag vóór Pinksteren, zal het H. Vorm-
sel worden toegediend aan vormelingen in Leiden.
Dit keer gebeurt dat in de Petruskerk aan de Lammenschans-
weg door emeritus-deken Bosman. De voorbereiding op dit 
Sacrament start in onze parochie met een ouderavond op 
maandag 28 februari. De voorbereiding voor de vormelingen 
zelf omvat zes bijeenkomsten. 
Na het H. Vormsel zijn er nog eens twee bijeenkomsten. In 
totaal komen de kinderen dus acht keer bij elkaar, steeds op 

dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur. 
Onder leiding van Maayke Conrads en Jos Frantzen gaat er 
dan met de kinderen gewerkt worden aan het project ‘In 
Vuur en Vlam’ van  het bisdom Rotterdam.
De begeleidende ouderavonden, in totaal drie worden ver-
zorgd door pastoor Jaap van der Bie.
Is uw kind leerling in groep 8 van de basisschool, of in de 
leeftijd van 12 jaar, en u heeft nog geen uitnodiging gehad 
om deel te nemen dan kunt u het aanmelden voor de voor-
bereiding bij het parochiesecretariaat (zie algemene gege-
vens) of direct bij: Jos Frantzen, tel. 071 5284807 (’s avonds).

Het wordt helder in de kelder!
Al maandenlang ver-
toeft Jan van Loon ieder 
mogelijk en soms ook 
onmogelijk moment in 
de kelder. De kelder on-
der de Hartebrugkerk, 
die langzaam wordt om-
getoverd tot een exposi-
tieruimte. Maar hij hoeft 
het gelukkig niet alleen 
te doen, er zijn vrijwilli-
gers die hem helpen om deze klus te klaren. 
Eerst moest er flink geruimd worden, een heleboel troep 
opgeruimd en afgevoerd. Daarna zijn er heel wat schoon-
maakmiddelen en blikken verf doorheen gegaan om van de 
vervuilde kelder een heldere frisse ruimte te maken. In de 
pauselijke kleuren wit en geel komen de gewelven prach-
tig uit en zullen de devotionalia goed tot hun recht gaan 
komen.
Er moet nog veel werk  
worden verricht, maar 
er komt een moment 
waarop het ‘museum’ 
geopend kan worden. 
Dat wordt uiteraard een 
plechtig moment, de da-
tum wordt tijdig bekend 
gemaakt. Dan zal er ook 
een naam gegeven wor-
den aan deze ruimte.

Heeft u een idee voor een toepasselijke naam?
Uw suggesties worden met belangstelling tegemoet gezien 
bij: Jan van Loon, tel. 071 5140381, janvanloonsr@casema.nl.

Jubilarissen
Het Hartebrug-
koor telt momen-
teel twee man-
nen die al zestig 
jaar lang kerk-
koorzanger zijn!
De eerste die 
hiervoor in no-
vember, ten tijde 
van het feest van 
de patrones voor 
muziek en zang St. Caecilia, werd gehuldigd is Jan Wisse. 
Het feit dat Jan niet alleen zestig jaar koorzanger is maar 
ook al die tijd bij hetzelfde koor in de Hartebrug heeft 
gezongen, maakt dit jubileum extra bijzonder. Nu is Jan 
er de persoon niet naar om daarom met zijn borst vooruit 
te lopen. Bescheiden als hij is verlangt hij geen toeters en 
bellen. 

Daarom hebben we hem tijdens een repetitie-avond laten 
verrassen. Pater Ton Peters ofm. was nog net niet verhuisd 
naar Utrecht en graag bereid hem de gouden Hartebrug-
onderscheiding op te spelden.
Aan de volgende jubilaris zullen wij rond Pasen aandacht 
besteden. Natuurlijk gaat de leeftijd van de beide man-
nen een rol opeisen, maar hun ervaring is goud waard. 
Daarom zeggen wij hen: ook al is het een toontje lager, 
blijf meezingen!

Bestuur Hartebrugkoor

Gods grootste geschenk
Op 16 januari hebben zij zich voorgesteld in de kerk: Kate, 
Toby, Mette, Solène, Beppie en Christoffer, hier op de foto 
met hun begeleiders Kirsten Leiss, Joachim Oude Vrielink 
en pastoor Jaap van der Bie. Ook Paul doet mee maar was 
helaas ziek op de zondag van de presentatie.

De kinderen zijn begonnen aan het project ‘Gods grootste 
geschenk’ in de voorbereiding op hun eerste communie 
op zondag 15 mei Deze viering zal worden voorgegaan 
door pater Ton Peters ofm.
Wij wensen de kinderen veel succes en plezier met het 
voorbereiden van de grote dag!

mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
http://www.hartebrug.nl
mailto:arendse.corry@hetnet.nl
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Daarnaast is er de 
wens om toiletten te 
realiseren en een be-
tere mogelijkheid om 
met kleine groe pen 
vieringen te houden. 
Een integrale aanpak 
ligt dan voor de hand.
De Werkgroep Her-
inrichting Meerburg-
kerk wil méér zijn dan alleen maar een club mensen die zo-
veel mogelijk van het karakter van het interieur van Mens-
wording en Meerburg in elkaar probeert te schuiven. 
Er is een Programma van Eisen opgesteld dat met een des-
kundige uitgewerkt wordt tot een concept-ontwerp voor 
de herinrichting van de Meerburgkerk.
Het is vanzelfsprekend dat dit in nauw overleg zal gebeu-
ren met het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken. 
Naast allerhande praktische eisen staat de liturgie uiteraard 
centraal bij het opnieuw inrichten van dit monumentale 
kerkgebouw.
Op korte termijn zullen alle parochianen nader geïnfor-
meerd worden over de voortgang van de ontwikkelingen.

Gerard van der Hulst, 
voorzitter Werkgroep Herinrichting Meerburgkerk

Kindernevendiensten in de Advent
Ook al is het nu al februari, we willen toch nog even terug-
kijken naar de Advent. Want tijdens de vier zondagen van 
de advent had de werkgroep kindernevendiensten iedere 
week een speciaal vervolgverhaal over engeltjes die samen 
moesten werken. Elke week werd er een punt van een gro-
te ster versierd. Een kind vertelt:
De eerste week hebben onze handen getekend. Handen 
waarmee we anderen konden helpen.
De tweede week maakten we licht. Bij het licht konden we 
zien waar we heen moesten.
De derde week tekenden we een sterrenkijker. Daarmee 
konden we vooruit kijken.
In de laatste week maakten we wolken. De engeltjes, die in-
tussen geleerd hadden samen te werken, gingen weer met 
z’n allen terug naar de Hemel waar ze allemaal mochten 
zingen voor het kindje Jezus dat met kerst geboren was.
Zo had elk kind na 4 weken een mooie ster die op de kerst-
stal mocht schijnen en die later mee naar huis genomen kon 
worden. De ruim 20 kinderen die meededen kijken terug 
op een geslaagde advent.

Desiree Blom, werkgroep Kindernevendienst

Van het bestuur
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen! Op 17 januari hiel-
den we een feestavond voor al onze vrijwilligers. Het bestuur 
weet maar al te goed dat er zonder vrijwilligers geen kerk 
zou zijn. Tijdens de feestelijke avond hebben we daarom alle 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
2011 is het jaar van de clustervorming met de andere paro-
chies uit Leiden en ommelanden, maar natuurlijk ook het 
jaar van de restauratie van de linkertoren van de Meerburg. 
Het wordt een druk jaar maar het bestuur heeft er zin in!

Thomas Blom, bestuurslid

Het pastorale woord vindt u dit keer bij de St. Jansparochie 
op bladzijde 17.

Cock de Vriend en Jan Remmerswaal 
ontvangen Pro Ecclesia et Pontifice

Het was oorspronkelijk de bedoeling 
van het kerkbestuur om tegelijker-
tijd aan beide prominente bestuur-
ders van de voormalige parochie De 
Menswording de pauselijke onder-
scheiding te overhandigen, maar in 
overleg met de families werden het 
twee plechtigheden. Hen zo te waar-
deren voor hun grote toewijding en 
inzet bij de bouw van de Menswor-
ding-kerk en voor de - zo mogelijk 
- nog intensievere betrokkenheid bij 
het reilen en zeilen van de hechte 
geloofgemeenschap van de Rooms 

Katholieke parochie in Leiderdorp. Tot grote verassing van 
de gedecoreerde zelf overhandigde pastoor Jaap van der Bie 
de oorkonde en versierselen aan Jan Remmerswaal tijdens 
de Hoogmis op Christus Koning de afsluiting van het kerke-
lijk jaar. “Ik had hier niet moeten staan maar al die honder-
den vrijwilligers waarmee ik het samen heb mogen doen.”
Halverwege november, eveneens in de zondagse Eucharistie 
viering met het Dames- en Herenkoor toen vele familieleden 
- ook de kinderen uit het buitenland - aanwezig waren om 
met hun ouders hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren ont-
ving Cock de Vriend eveneens de door hem persoonlijk niet 
verwachte Pro Ecclesia onderscheiding uit handen van eme-
ritus - maar meer dan 25 jaar werkzaam in de parochie De 
Menswording - en zeer geliefde pastoor Jan Olsthoorn. “Ik 
ben dankbaar voor Gods zegen over mijn gezin en over het 

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 di-
gitale versie van de Parochie-
nieuwsbrief kunt U zich aanmel-
den 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 derde woensdag van de 
maand is er een Eucharistievie-
ring in De Meerburg.
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 in zowel De Meerburg 
als in de Menswording.

Ontmoetingsmomenten
Iedere woensdagmorgen is er in 
beide kerken een ontmoetings-
moment. In de Menswording is 
deze aansluitend aan de viering 
van 09.30 uur en in de Meer-
burg is de pastorie van 10 tot 12 
uur geopend.

Joges
Vroeger werd ‘geloof’ soms in 
je hoofd gestampt, maar of je 
hart er dan ook nog aan te pas 
kwam? Tegenwoordig vragen 
jongeren zelf om info over ge-
loof, bijbel en kerk. We praten 
niet alleen over de betekenis 
van geloven voor onszelf, maar 
ook over de nodige basiskennis. 
Daar is veel interessants over uit 
te wisselen.

werk voor de parochie, dat ik graag heb gedaan.”
Nabij het altaar van het kerkgebouw waarin ze zo vele voet-
stappen hebben gezet en waaraan ze zoveel (vergader) tijd 
hebben besteed, kijken beiden terug naar de centrale positie 
die De Kerk in hun leven heeft ingenomen. Actief op hun ei-
gen vakgebied respectievelijk de bouwtechnische kennis van 
Remmerswaal en de financiële expertise van bankmanager De 
Vriend maakten ze een onmisbaar onderdeel uit van actieve 
werkgroepen met name van Thuis ’75 die uiteindelijk leidden 
tot het multifunctionele kerkgebouw aan het Heelblaadjes-
pad centraal gelegen in het hart van de nieuwbouwwijken 
van Leiderdorp. Maar ook in het sociale functioneren van de 
parochie waren ze onmisbaar. Zo was Cock de Vriend al in het 
noodkerkje aan de Gaarmeesterstraat dirigent van het Da-
mes- en Herenkoor, begeleidde hij als organist, pianist of zong 
mee met talloze optredens van zowel kinder- als dames- en 
gemengde koren of gewoon de samenzang in de kerk. Vanaf 
1973 tot 2003 maakte Jan Remmerswaal samen met zijn vrouw 
Joke - die helaas is overleden - deel uit van het begeleidings-
team van het Jongerenkoor van De Menswording. 
Zonder Cock en Anneke de Vriend zijn hoogtepunten als  
Parochiedagen ondenkbaar. Die overigens ook weer niet mo-
gelijk waren geweest zonder sponsorwerving van de familie 
Remmerswaal. Toch benadrukken beiden: “Parochie De Mens-
wording waren we samen met honderden anderen die be-
halve hun eigen nieuwbouwhuis een katholieke parochiekerk 
belangrijk vonden. Samen met onze lieve echtgenotes die ons 
zo vaak ‘alweer’ de deur uit zagen gaan. Voor onszelf maar 
ook voor de parochie van onschatbare waarden.”

Miep Vroonhof, redactielid Rondom de Kerk
van parochie De Goede Herder

Herinrichting Meerburgkerk
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen heeft een aantal 
parochianen uit de beide kerkgemeenschappen van de Goede 
Herder-parochie een werkgroep gevormd die zich bezig houdt 
met een herinrichting van de Meerburgkerk. Zoals bekend zal 
de Menswordingkerk op termijn gesloten worden. Inmiddels 
loopt een succesvolle actie voor de restauratie van de Meerburg-
kerk (uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer ING 
45470 t.n.v. R.K. Parochie de Goede Herder o.v.v. Restauratie).
Deze kerk zal de komende maanden deels in de steigers staan 
om voorgevel, linkertoren en voegwerk op te knappen. De 
aanpak van het interieur is dan een logische volgende stap. 
De kerkvloer zal vernieuwd worden en er moet het nodige 
stuc- en schilderwerk worden gedaan.

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

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de 
maand (na de 1e vrijdag) wordt 
de H. Communie gebracht naar 
mensen die niet meer regelma-
tig naar de kerk kunnen komen. 
Aankomende data zijn op zater-
dag 5 maart en zaterdag 2 april 
2011.
Wilt U van deze dienst gebruik-
maken? Voor aanmeldingen 
en vragen: Miep Vroonhof 071 
5891626.

Kindernevendienst
Zit jij in groep 3 t/m 8? 
Dan kunnen we best begrijpen 
dat het lastig is om tijdens de 
kerkdienst zo lang stil te moe-
ten zitten. En vaak kun je ook 
niet alles begrijpen wat de pas-
toor vertelt. Vind jij dat ook? 
Kom dan mee naar de kinderne-
vendienst! Eerstvolgende dien-
sten zijn op 20 februari en 20 
maart 2011 in allebei de kerkge-
bouwen.
We hopen je daar te zien!

Wel en wee
Overleden
Catharina Maria van der Born-
Kouwenhoven, 
5 december 2010.

Cornelis Jacobus Houniet, 
19 december 2010.

Piet van Zijp, 
21 december 2010.

Johannes den Dubbelden, 
5 januari 2011.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de vol-
gende Rondom de Kerk kan 
t/m zondag 27 februari 2011. 
Het volgende nummer van 
Rondom de Kerk verschijnt op 
7 april 2011.
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.

Rondom de Kerk
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De bloeddoek van Oviedo
In Noord Spanje wordt een doek met bloedsporen erop be-
waard. Al sinds de zevende eeuw wordt die daar vereerd 
als lijdensrelikwie van Jezus. Recent wetenschappelijk on-
derzoek heeft laten zien, dat deze doek gebruikt is bij de 
kruisafname en een paar uur gewikkeld geweest is rond het 
hoofd van de dode. De bloedsporen en bloedgroep komen 
overeen met die van de Lijkwade van Turijn. Is dit echt een 
spoor van Jezus’ lijden, sterven en begrafenis?
Lezing over de bloeddoek met powerpointpresentatie, door 
pastoor Smith.
Woensdag 6 april, 20.00 uur in De Ridderzaal, Alexander-
straat 1A.
Iedereen is welkom om kennis te maken met dit indrukwek-
kende relikwie.

Kruiswegoverwegingen op woensdag
Zoals al een aantal jaren gebeurt, worden ook deze Veer-
tigdagentijd kruiswegoverwegingen gehouden tijdens de 
Woensdagavondmissen. De Dienst van het Woord wordt ge-
houden bij enkele kruiswegstaties. Daarna volgt de Dienst 
van het Altaar in de grote kerk. De aanbidding vooraf gaat 
door in de grote kerk.

Kopie op ware grote van Lijkwade van 
Turijn
Tijdens de Veertigdagentijd zal er in de kerk een kopie 
hangen van de Lijkwade van Turijn. Deze kopie is op ware 
grootte. In dit grafdoek zijn de afdrukken te zien van Jezus 
lichaam, met de verwondingen en het bloed duidelijk zicht-
baar. Door er rustig en wat langer naar te kijken, wordt de 
hele afbeelding steeds duidelijker. Een korte uitleg op pa-
pier zal wat op weg helpen.
Maar vooral wordt deze kopie opgehangen omdat de Lijk-
wade een stille getuige is van Jezus’ lijden en sterven voor 
ons. Maar ook toont de afbeelding sporen van de verrijzenis. 
Pasen heeft altijd het laatste woord.

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, email kapelaanmichel@gmail.com.
Parochiecontactpersoon: Mw. A.W. Rijsbergen - van der Krogt, tel. 06 237 526 74.
ING: 60 23 34, t.n.v. RK Kerkbestuur, Leiden.

Opening kapel van de Verrijzenis
De vorige keer aangekondigde datum kon niet doorgaan. 
Het is niet makkelijk om de bisschop en de burgemeester op 
eenzelfde moment beschikbaar te hebben. 
Vrijdag 4 maart lijkt dat toch te gaan lukken, om 16.00 uur.
Na de toespraken van bisschop en burgemeester en een 
inleiding over Leonardus van der Laan, de architect van de 
Sint Josephkerk, zal de kapel van de Verrijzenis geopend en 
gezegend worden. De grafsteen van Leo van de Laan heeft 
daar een plek gekregen. De Pieta en een beeld van de ver-
rezen Heer maken deze plek tot een ware gebedskapel.
Na de plechtigheid is er een moment van ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom.
Graag voor 4 maart opgave voor aanwezigheid bij plonierijs-
bergen41@hetnet.nl / 06 2375 2674 of 071 513 1486.

Pastoor Smith en Kapelaan Remery

Heil’ge Joseph, trouwe hoeder
Daags na 19 maart zullen we Sint Joseph bijzonder geden-
ken tijdens de Mis van de 2e Zondag van de Veertigdagen-
tijd. Aansluitend houden we onze parochiedag, dat wil zeg-
gen een gezamenlijke lunch met een speciaal programma. 
Tot ongeveer 14.00 uur.

Sint Joseph is geen heilige van veel woorden. Hij werd door 
God uitgekozen om vooral getuige te zijn van het heilsplan. 
Hij zag wat God deed, en wellicht ging hij daardoor nog 
minder spreken. Want kon hij wel woorden vinden voor 
dat handelen van God? Zijn Vrouw ontving van de heilige 
Geest en bleef maagd voor, tijdens en na de geboorte van 
het Kind. Het Kindje is God. Joseph was hiervan getuige en 

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 
Februari
Dinsdag 22 februari
JP2 bijeenkomst.

Woensdag 23 februari
10.00 uur KBO mis in de Sint 
Petrusdagkapel.

Maandag 28 februari
WJD veiling. Zie 
H.Lodewijkpagina.

Maart
Dinsdag 1 maart
• CaFE: De Katholieke Kerk 
verkennen: leven als katholiek.
• WJD muziekgroep.

Donderdag 3 maart
19.30 uur H.Lodewijkkerk: Heer, 
leer ons bidden. De Woord-
dienst en de H. Hieronymus.

Vrijdag 4 maart
16.00 uur opening kapel. Zie 
hiernaast.

Zaterdag 5 maart
Pater Pio Gebedsgroep.

Dinsdag 8 maart
• CaFE  slot: Maria en de  
heiligen.
• JP2 bijeenkomst.

Woensdag 9 maart
Aswoensdag
• 19.00 uur Mis met askruisje.
• Aanbidding in de Sint Petrus, 
11.00 tot 12.00 uur.

kon zijn ogen bijna niet geloven. 
Vol toewijding en gehoorzaam-
heid heeft hij meegewerkt waar 
hij kon. Daarom is hij ook pa-
troon van de Kerk geworden. De 
Kerk is er om vol toewijding en 
gehoorzaamheid mee te werken 
aan Gods heil.
Laten we veel tot de goede Sint 
Joseph bidden, vooral nu de 
Kerk in Europa nog steeds in een 
crisis verkeert. Zijn houding kan 
een uitweg aanwijzen: biddend, 

dicht bij Jezus en Maria, gehoorzaam aan God. “Heil’ge Jo-
seph, maak dat wij Jezus dienen zoals gij.”

Wij zouden zeggen: dat is geen geld! 
Onderwijs in Haïti bij pastoor Verdieu
Pastoor Verdieu van de parochie St. Joseph in Haïti wenst 
ons een gelukkig en goed jaar. Of het ook een goed en ge-
lukkig nieuwjaar voor Haïti wordt, is nog maar de vraag. Zo-
als u ook weer recent via het nieuws hebt kunnen horen, 
gaat het nog niet goed in Haïti. Daarom is het zo mooi dat 
we rechtstreeks contact hebben met pastoor Verdieu en zijn 
parochie. Hij had eerder aangegeven dat er meer kinderen 
dan voor de aardbeving ondersteuning nodig hebben bij het 
volgen van onderwijs. Met het geld dat we de laatste tijd 
weer van u mochten ontvangen, heeft hij schoolspullen ge-
kocht (zie de foto). Voor vijf euro koopt u een schooluniform 
voor een kind, voor 12 euro schoolspullen voor een jaar en 
voor 300 euro(!) betaalt u een jaar lang een onderwijzer. In 
de St. Joseph te Leiden hebben we voor de kerst een kerst-
brunch gehad. Het was gezellig, lekker en ook is er een ge-
weldig bedrag (200 euro) voor de St. Josephparochie in Haïti 
opgebracht. 
Met vriendelijke groeten, Werkgroep Diaconie en MOV

Donderdag 10 maart
Start lezen Pausboek. Zie elders.

Dinsdag 15 maart
WJD Muziekgroep.

Woensdag 16 maart
Elke woensdag tijdens de Mis 
overweging bij kruiswegstaties.

Donderdag 17 maart
Aanbidding 14.00 - 16.00 uur.

Vrijdag 18 maart
18.40 uur Vespers
19.00 uur H. Mis Vigilie St. Joseph.

Zondag 20 maart
Parochiedag. Zie hiernaast.

Dinsdag 22 maart
JP2 bijeenkomst.

Woensdag 23 maart
10.00 uur KBO Mis in de  
Sint Petrusdagkapel.

Donderdag 24 maart
Seniorenviering om 10.00 uur in 
De Ridderzaal met erna koffie. 
Opgave en info bij mw. Annie 
van Ruitenbeek, tel. 5224773.

Vrijdag 25 maart
Hoogfeest Maria Boodschap
Mis 9.00 uur Sint Petrusdagkapel 
en 19.00 uur H.Lodewijk.

Zaterdag 26 maart
• Klusdag. Zie hiernaast.
• 19.00 uur Gezinsmis met  
kinderkoor Sint Petruskerk.

April
Zaterdag 2 april
Pater Pio Gebedsgroep.

Dinsdag 5 april
WJD muziekgroep.

Woensdag 6 april
Lezing over het relikwie van 
Oviedo. Zie hiernaast.

Donderdag 7 april
19.30 uur H. Lodewijkkerk: Heer, 
leer ons bidden. De Altaardienst 
en de H. Maximiliaan Kolbe.

Maandag 11 april
2e ouderavond voor de Eerste 
Heilige Communie.
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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 06-22027668. Algemene kerkbijdragen: bankrekening 37 53 00 449 t.n.v. 
Algemene kerkbijdrage. Bij dringende pastorale zorg ( zoals een uitvaart) contact opnemen 
met het centrale nummer van de federatie 06-22027668.
Kopijadres: J.J. Baart, tel.: 071 5801580, e-mail: baartk@xs4all.nl.

Pastoraal woord
Het jaarthema van Rondom de Kerk is: 
‘geloven wereldwijd.’ In Rotterdam heb-
ben de inwoners tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar gemerkt dat in een wereld-
stad GELOVEN ook zijn aandacht opeist. 
Dertigduizend jongeren vonden dagelijks 
hun weg via openbaar vervoer vanuit de 
stad (en van ver uit de omtrek) naar de 
Ahoyhallen waar ze samen kwamen om 
te bidden, geloofsgesprekken te hebben 
en nieuwe ervaringen op te doen. Het 
was al een belevenis om in die dagen in 
de metro te zitten. Dikwijls kwam er een 
gitaar te voorschijn en werd er door velen 
meegezongen. Het was een heel andere 
stemming dan op een gewone werkdag. 
Vele jongeren vanuit alle uithoeken van 
Europa zijn bij elkaar gekomen, soms na 
een lange, lange busreis. Wat heeft hen 
doen opstaan om op weg te gaan? 

Voor veel jongeren is het van belang om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten die ook op 
zoek zijn naar God in hun leven. Ze willen 
op eigen wijze getuigen van een liefde-
volle God. De jongeren vonden een harte-
lijk welkom in ontelbare gastgezinnen die 
niet alleen hun huis beschikbaar stelden 
maar ook hun hart. Zo werd deze Taizé-
ontmoeting een grootse beweging die de 
stad nog niet eerder kende. 

De broeders van Taizé hebben deze Euro-
pese ontmoeting voorbereid met talloze 
vrijwilligers van parochies en protestante 
gemeentes. Overal zetten de gastkerken 
hun deuren wagenwijd open om de jeugd 
te ontvangen. Elke morgen kwamen ze 
bijeen om samen te zingen en te bidden 
maar vooral om stil te zijn. Daarna ging 
iedereen op weg naar de Ahoyhallen 
waar ze samen konden eten, gesprekken 
voeren, meedoen aan workshops en op-
nieuw samen bidden en zingen. Als een 
hal vol gelopen is met jongeren dan is een 
stilte van 10-12 minuten indrukwekkend. 

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
21-10 Alfred Anink 74 jaar .
18-11 Sjaan Vogelaar-van der  
Hoeven 61 jaar.
Cornelia van der Salm-Versteegen 
87 jaar.

Dopelingen:
Sanne Mooijman, gedoopt op  
21 november 2010
Sara Straathof. gedoopt op  
28 november 2010 (Echten).

Huwelijk:
Op zaterdag 15 januari 2011 zijn 
getrouwd Benjamin Hilgersom en 
Corina Zitman.

Weeshuis in Sri Lanka
Graag wil ik iedereen bedanken 
die mijn project ‘Het Eliya weeshuis 
in Sri Lanka’ heeft gesteund, bij de 
collecte met kerst. Het is hartver-
warmend te weten dat er zoveel 
mensen achter dit project staan. 
Ranjith, de vader van mijn zoon-
tje Timo, woont in het zuiden van 
Sri Lanka. Ranjith is samen met een 
Duitse vriendin een project gestart 
om in de toekomst weeskinderen 
op te vangen. Door de jarenlange 
oorlog en de Tsunami in 2004 heb-
ben veel kinderen hun ouders ver-
loren. In 2009 heb ik besloten om, 
belangeloos, mee te werken aan 
het werven van fondsen om zo bij 
te dragen aan de bouw van Het 
Eliya Weeshuis. 
Afgelopen november was er vol-
doende geld ingezameld om van 
start te kunnen gaan met de bouw 
van het weeshuis. De vorderingen 
kunt u volgen op de website www.
handjehelpen.com. 

Petra Lagerberg

Jongeren vertelden mij dat zij in die stilte 
iets van God op het spoor kwamen. Een 
God die hen bemoedigden en die ze sa-
men door gezang loofden en prijsden. In 
de avond kwamen ze dan weer vermoeid 
maar voldaan terug in de gastgezinnen.
Dit ging zo de week door tot Oudejaars-
dag. Op die dag hadden ze in de middag 
de laatste bijeenkomst in de Ahoyhallen 
voordat ze in hun gastkerk het jaar 2010 
zouden uitbidden om 2011 met een lan-
denfeest te verwelkomen. 
Op vele plaatsen in en rond Rotterdam is 
het jaar zeer feestelijk ingeluid met liede-
ren en gebruiken uit de verschillende lan-
den. Nu zijn de jongeren ieder weer naar 
hun eigen woonplaats terug en mogen 
we hopen dat zij het vuur van de Euro-
pese Ontmoeting in hun eigen omgeving 
uitdragen. 
Mocht u dit alles gemist hebben (ik kan 
het mij bijna niet voorstellen!) dan kunt 
u nog een goede indruk krijgen door te 
kijken op de website van www.katholiek-
nederland.nl. Daar klikt u op ‘televisie’ en 
vervolgens vindt u alles over Taizé aan de 
Maas. Het is beslist de moeite waard. 

De grote vraag aan de plaatselijke ge-
loofsgemeenschap is: wat betekent deze 
Europese Ontmoeting voor onze paro-
chies? Is ook in ons hart het vuur van 
Gods liefde opgelaaid? Hebben we nieu-
we ideeën opgedaan om in onze eigen 
omgeving biddend en zingend bij elkaar 
te komen? Om in de gezamenlijke stilte 
iets van God in ons persoonlijk leven te 
ervaren? Juist op weg naar de vorming 
van het cluster Leiden en Ommelanden 
hebben we het vuur van Gods Geest no-
dig om nieuwe wegen te durven gaan. 
Ik hoop en wens dat deze Europese Ont-
moeting voor ons allemaal een inspiratie-
bron mag zijn. 

M. Hoogervorst
pastoraal werkster
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Uit heel Europa kwamen deelne-
mers, zoals 400 uit Portugal, 1300 
uit Frankrijk, 1200 uit Italië, 250 
uit Rusland, 600 uit Litouwen en 
1300 uit Kroatië. En meer dan 6000 
jongeren uit Polen en 10.000 Neder-
landers. Ook landen als landen als 
Chili, Haïti, de Verenigde Staten en 
Canada waren vertegenwoordigd. 
Tijdens de eerste gebedsdienst 
sprak broeder Alois, prior van 
Taizé, de jongeren toe in het Sport-
paleis en hal 1 van Ahoy: Taizé 
hoopt met deze ontmoeting de jon-
geren meer vertrouwen te geven in 
zichzelf, in elkaar, in de kerk, hun 
geloof en uiteindelijk in God. 

Indrukwekkend
De samenkomsten in Ahoy met 
30.000 zingende en biddende jon-
ge ren zijn bijzonder indrukwek-
kend geweest. Naast deze bijeen-
komsten was er in de ochtend 
steeds tijd voor viering en kennis-
making met de lokale geloofsge-
meenschap waar de jongeren ver-

Geloven wereldwijd, ‘Nieuwe Bewegingen’
Tekst: Joke Sorgdrager

Van 27 december tot 1 januari vond de 
drieëndertigste Europese Taizé-jonge-
renontmoeting plaats, voor het eerst in 
Nederland. Rotterdam werd overspoeld 
met niet minder dan 30.000 jongeren, 
die kwamen voor de ‘Pelgrimage van  
vertrouwen op aarde’.

Guido  
Schürmann

Taizé in het kort

18 19

 Taizé aan de Maas

‘Pelgrimage van vertrouwen op aarde’

Het begint in 1940. Frère Roger 
Schutz, 25 jaar oud, verlaat zijn ge-
boorteland Zwitserland en gaat in 
Frankrijk, het land van zijn moeder, 
wonen. Tijdens jarenlange ziekte 
(tuberculose) rijpt in hem de roe-
ping om een gemeenschap te beginnen. Als 
WO II uitbreekt, is hij er van overtuigd dat 
hij mensen moet bijstaan die hulp nodig heb-
ben. Het dorp Taizé blijkt een goede plaats 
om vluchtelingen op te vangen. Langzaam-
aan sluiten een paar jonge mannen zich aan 
bij de eerste broeders. Op Paaszondag 1949 
verbinden zeven van hen zich voor het leven 
aan elkaar in celibaat, gemeenschapsleven en 

eenvoud. Aanvankelijk komen kleine 
groepjes jongeren de oecumenische 
communiteit bezoeken, maar midden 
zestiger jaren komen er als uit het 
niets zeer grote groepen jongeren 
naar Taizé van over de hele wereld. 

Toen het een permanente jongerenbeweging 
dreigde te worden (want: ‘de kerk is een kerk 
van alle generaties’!) is het idee ontstaan van 
de ‘Pelgrimage van vertrouwen’, waarbij op 
verschillende plaatsen in Europa jonge men-
sen in contact komen met lokale kerkgemeen-
schappen. Nu dus de eerste keer in Nederland, 
in Rotterdam, na Brussel, Genève, Zagreb, 
Lissabon, Hamburg, Poznan, Parijs ……

Taizévieringen
Elke laatste woensdag van de maand 
is er voor studenten een meditatieve 
viering op Rapenburg 100, voor wie 
behoefte heeft aan inspiratie, stilte, 
even op adem komen. Met liederen 
van Taizé. Voor wie wil, wordt begon-
nen met een gezamenlijke vegetari-
sche maaltijd en gesprek rondom een 
tekst. Data 23 februari, 30 maart, 27 
april, 25 mei, 29 juni. Tijd 18.00 uur 
maaltijd, 20.30 uur viering. Begelei-
ding en aanmelding (voor het eten): 
elisewoertman@hotmail.com.

bleven. Zij zagen ook diaconale acti-
viteiten van de parochie of gemeen-
te. 
Het was al met al een bijzonder 
gebeuren voor de jongeren. Én voor 
de mensen die bij de organisatie van 
Taizé aan de Maas nauw betrokken 
zijn geweest, zoals Guido Schür-
mann, medewerker van ons bisdom: 
“De ontmoetingen in de gastkerken, 
de workshops en de gebedsontmoe-
tingen waren allemaal van hoog 
niveau en grote impact.”

Gastvrijheid
Aan Taizé aan de Maas is veel voor-
bereiding vooraf gegaan. Schür-
mann: “In 2008 is het eerste contact 
gelegd: of de Europese Ontmoeting 
van Taizé in Nederland plaats kon 
vinden. Rotterdam bleek een gast-
vrije stad, Ahoy wilde het event 
graag huisvesten en ons bisdom was 
bereid om samen met de Protestant-
se Kerk in Nederland en het Secre-
tariaat van de RK-Kerk in Nederland 
de broeders te ondersteunen bij de 
organisatie. In het voorjaar van 2010 
zijn parochies en gemeenten in heel 
Nederland door de broeders bezocht 
in regionale bijeenkomsten om ze 
voor te bereiden. Vanaf september 
vorig jaar ging de daadwerkelijke 
organisatie van start, met een zestal 
broeders, twintig vrijwilligers uit 
allerlei landen die in Taizé werken, 
enkele zusters en een stuurgroep 

vanuit de verschillende kerken. 
Héél veel moest worden gedaan. 
Belangrijk punt was het regelen 
van gastgezinnen door gemeenten 
en parochies: onderdak was nodig 
voor de – toen –  naar schatting 
18.000 jongeren die naar Rotter-
dam zouden komen. Begin decem-
ber leek het nog nergens naar, ruim 
10.000 plekken kwam Taizé tekort. 
In allerijl zijn sporthallen georga-
niseerd en allerhande groepslo-
caties. In de laatste week vóór de 
ontmoeting is het wonderwel goed 
gekomen, omdat de gastkerken nog 
harder hebben gewerkt en velen 
bereid werden gevonden alsnog 
mensen in huis te nemen, soms 
wel zeven tegelijk. Groepslocaties 
bleken niet meer nodig. Hulde aan 
allen die zo hartelijk gastvrijheid 
hebben geboden!”

Een plek voor jongeren
Schürmann: “Uit het oogpunt van 
samenwerken is de ontmoeting ook 
buitengewoon geslaagd: tussen 
kerken onderling, tussen gemeen-
ten en parochies onderling, met 
lokale overheden en instellingen 
als gemeente Rotterdam, Ahoy en 
de RET, en met de broeders van Tai-
zé uiteraard. Ik heb ook een heel 
warm gevoel bij al die mensen die 
in gemeenten en parochies het pro-
gramma mogelijk hebben gemaakt, 
de coördinatie ter hand hebben 

willen nemen van de gastgezinnen. 
Ik hoop dan ook echt dat Taizé aan 
de Maas een impuls mag zijn. Voor 
jongeren, voor een plek voor jonge-
ren in de kerken, voor de opbouw van 
de kerk en haar missie in de wereld 
van vandaag.”

Stimulans voor oecumene
Bisschop Van Luyn sprak in zijn 
toespraak op de laatste dag van de 
Taizé-ontmoeting van bijzondere 
‘geschenken’, die via de broeders van 
Taizé van de Heer zijn ontvangen en 
zeker vrucht gaan dragen. Zoals de 
samenwerking tussen de kerken, die 
hij een belangrijke stimulans voor 
de oecumenische beweging noemde, 
die  andere projecten wat betreft de 
gemeenschappelijke roeping en zen-
ding om van Christus en Zijn Evan-
gelie te getuigen.
Daarnaast zag de bisschop de Taizé-
ontmoeting als geschenk voor de 
kerken, als impuls en inspiratie 
voor de dialoog met de jonge gene-
ratie over zingeving en geloofsver-
dieping, in initiatieven van gebed 
en bezinning, van ontmoeting en 
gemeenschap, en van diaconie en 
solidariteit.

Getuigenis van geloof
“Verder is dit Taizé-event, … een 
getuigenis geweest van geloof en 
vertrouwen in God, van verbonden-
heid met Christus en in Christus met 

de gemeenschap van Zijn leerlingen 
en haar evangelische opdracht in de 
samenleving. Via de media heeft het 
zeker grote indruk gemaakt dat zo 
vele jongeren zich dagenlang intens 
hebben beziggehouden met spiritu-
aliteit en solidariteit in zeer sobere 
setting, een getuigenis van een 
evangelische tegenbeweging tegen 
de voortschrijdende secularisering, 
individualisering en materialisering 
in Europese landen,” aldus bisschop 
Van Luyn.

Eenwording Europa
De bisschop: “Ten slotte is de Euro-
pese jongerenontmoeting een bij-
drage geweest aan het proces van 
eenwording in Europa. Over grenzen 
van taal en cultuur, nationale iden-
titeit en geschiedenis hebben jonge-
ren elkaar gevonden en gesterkt in 
de bewustwording van de humane 
en humaniserende waarden, die ten 
grondslag liggen aan een verenigd 
Europa en die hun bevestiging en 
intensivering vinden in het Evange-
lie.”
Broeder Sebastien van Taizé onder-
streepte het belang van de Rotter-
damse ontmoeting en zegde toe deze 
geschenken mee te nemen in de eva-
luatie voor een vruchtbaar vervolg.

De volgende Taizé-ontmoeting wordt 
eind 2011 gehouden in Berlijn.  
Kijk voor gebeden, workshops, reizen 
en de nieuwe activiteiten op  
www.taizeinnederland.nl.
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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.

Het pastorale woord vindt u dit keer bij de 
St. Jansparochie op bladzijde 17.

Kerst niet de stal maar in de 
sporthal!
In Stompwijk gebeurt het. Nu de restaura-
tie in de vertraging zit moeten we zoeken 
naar andere oplossingen. In overleg met de 
pastoor is gekeken naar andere herbergen, 
waar we de kerst als gemeenschap kunnen 
vieren. De voorkeur gaat toch echt uit naar 
het vieren in de eigen geloofsgemeenschap. 
De enige goede lokatie blijkt de sporthal. En 
waarom ook niet als de Paus naar Nederland 
komt vieren we in de open lucht of als er Tai-
zé bijeenkomsten zijn vieren we in Ahoy.
Het gaat er om dat we uiting geven aan ons 
geloof en elkaar ondersteunen en verster-
ken. Op vrijdagmorgen 24 december wordt 
met vrijwilligers de sporthal ingericht voor de 
kerstviering. Rollen tapijt om de vloer te be-
schermen, er wordt een podium opgezet, 300 
stoelen worden geplaatst, de kerststal wordt 
opgebouwd met bijbehorende kerstbomen 
en het altaar met alle bijbehorende zaken 
wordt geinstalleerd. De verhuizing wordt 
verzorgd door een plaatselijke ondernemer. 
De bloemen worden ter beschikking gesteld 
en opgemaakt door een speciale groep da-
mes. Een aantal specialisten houdt zich bezig 
met de geluidsinstallatie en de sportvereni-
ging verzorgt de nodige ondersteuning. Van-
wege het winterse weer wordt de parkeer-
plaats zoveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt 
en het looppad naar de ingang van de sport-
hal gestrooid. 
’s Avonds om 19.00 uur zijn we gereed voor de 
gezinsviering. Het kinderkoor zingt al meer 
dan een uur voor de sfeer. Iedereen voelt zich 
thuis en het feit dat de viering tot de laatste 
stoel bezet is maakt het bijzonder. De tweede 
viering van het eigentijdse koor is wat minder 
bezet met ongeveer 250 personen. Na afloop 
is er koffie drinken en samenzijn. Op eerste 
kerstdag is het Parochiekoor present. Door de 
weersomstandigheden valt de opkomst wat 
tegen. Ook nu is er na afloop koffie drinken. 

Dit wordt verzorgd door de sportvereniging. 
Na de viering worden de belangrijkste zaken 
weer verhuisd naar het Dorpshuis voor de vie-
ring van tweede Kerstdag. Ik ben dan ook trots 
op iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
om dit kerstfeest op deze wijze te kunnen en 
mogen vieren. Ik wens u in de toekomst veel 
samenwerking toe. Kees Bergen

Stompwijk maakt 105 schoe-
nendozen voor Actie4kids!
Al enkele jaren wordt in Stompwijk meegedaan 
aan de schoenendozenactie Actie4kids, geor-
ganiseerd door de Werkgroep Gezinsviering en 
de Hobbyclub. De schoenendozen worden ver-
sierd en gevuld met spulletjes zoals schoolarti-
kelen, toiletspullen, speeltjes en knuffels. Deze 
dozen worden cadeau gedaan aan kinderen in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppen-
wijken. Deze kinderen hebben zoveel minder 
dan wij hier in Nederland. Met een schoenen-
doos laten we zien dat we aan hen hebben ge-
dacht. Dit jaar werd er bij de Hobbyclub een 
open avond gehouden om een schoenendoos 
te versieren voor Actie4kids. Er kwamen bijna 
50 kinderen knutselen. Tijdens een gezinsvie-
ring in de kerk werden al 63 dozen ingeleverd 
en we mochten 105 dozen wegbrengen naar 
het inzamel depot in Zevenhuizen!
De ingezamelde dozen gaan dit jaar naar Mol-
davië, Namibië, Oeganda, Sierra Leone, Togo, 
Ukraïne en Zambia. De kinderen daar zullen blij 
zijn met een prachtig cadeau en wellicht kun-
nen ze even de ellende van alledag vergeten.

Parochieberichten
Geboren
13 november Laurens Jay v.d. 
Geest.
18 november Roy Leo Willem 
Overvliet.
Dopen 
In de doopviering van 6 febru-
ari zijn de volgende dopelingen 
in de parochiegemeenschap op-
genomen: 
Romie Frederieke Oudshoorn
Ize Maria Bolleboom.

Carnavalsviering
Zondag 6 maart wordt er een 
carnavalsviering gehouden. 
Door de vertraging in het res-
tauratiewerk wijken wij uit naar 
de Christus Dienaar kerk in Zoe-
terwoude. Deze viering wordt 
ondersteund door het oudprin-
senkoor. Vriendelijk verzoek 
aan de bezoekers van deze vie-
ring, als u met de auto er naar 
toegaat, neem dan enkele pa-
rochianen mee die geen vervoer 
hebben. Wij rekenen op u! 

Vastenactie
Dit jaar houden wij de vasten-
actie vanuit de toekomstige 
cluster met Leiden en omstre-
ken.
De MOV groep zoekt nog enke-
le mensen voor ondersteuning. 
Het gaat om het ophalen van 
deze zakjes en andere werk-
zaamheden.
Het ligt in de bedoeling om de 
zo bekende ‘vasten-soep’ weer 
in eren te herstellen.

Eerste Communie
Er zijn dertien kinderen be-
zig met het project voor deel-
neming aan de Eerste Heilige 
Communie 15 mei.
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Kleuren!
Allerlei kleurplaten die te 
maken hebben met vie-
ren, vasten en Valentijn 
vind je nu op de website 

Veel plezier ermee! 

Carnaval is een katholiek feest. Officieel 
begint het carnavalsseizoen op 11 novem-
ber om 11.11 uur. Het getal 11 is van ouds-
her het getal van de dwazen en gekken. 

9 maart en dan begint de vasten-
tijd. De vastentijd duurt tot Pasen. 
Vroeger werd op alle dagen gevast, 
behalve de zondag. Nu zijn alleen 
Aswoensdag en Goede Vrijdag nog 
verplichte dagen van vasten en ont-

Vieren en vasten

Vertel eens iets 
over jezelf
Mijn naam is Valen-
tijn, ofwel Valentinus. 
Ik ben in Italië geboren 
in de derde eeuw. Ik 
werkte als priester in Rome.

Was het een leuke baan?
Jazeker. Ik werd vaak gevraagd om jonge 
stellen te trouwen. Dat mocht eigenlijk 
niet van de Romeinse Keizer. Hij kon de 
Christenen niet uitstaan. 

Een gevaarlijke baan dus 
Ja, en het ging mis. Ik werd gearresteerd 

en onthoofd. Dat was op 14 februari. Maar ik 
heb veel vrienden gemaakt in de gevangenis. En 
ik heb een blind meisje genezen.

Hoe heb je dat gedaan ?
Toen ik in de gevangenis zat kwam een belangrijke 
man naar mij toe en vroeg of ik zijn blinde dochter-
tje kon genezen. Dat kon ik toen niet. Maar ik heb 
haar een briefje gestuurd met een geel bloemetje 
erin. Op het briefje stond ‘van je Valentijn’. Dat 
deed ik vaker als mensen mij om raad vroegen.

En toen?
Na mijn onthoofding, toen ik in de hemel zat, 
kreeg het meisje de brief. Het bloemetje viel eruit 
en zij was genezen. Het was een wonder.

Kun je een 
week zonder 
snoep? En hoe 
lang kan je 
zonder water? 
Zeker niet zo 
lang als de 
kameel of, zijn 
éénbultige 
neef, de dro-
medaris. 

Kamelen en dromedarissen kun-
nen soms wekenlang zonder 
water. En als ze eindelijk gaan 
tanken, drinken ze tot 100 liter in 
één keer! Dat is nodig als je in de 

woestijn woont. Want 
daar is het heet, er is 
weinig te eten en je 
kunt dagen rondreizen 
voor dat je een water-
bron vindt. 

Schip
Kamelen worden ‘het 
schip van de woestijn’ 
genoemd. Ze trekken 
rond in een lange rij of 

‘karavaan’. Ze dragen dan allerlei han-
delswaren op hun rug. 
Koning Salomo kreeg eens bezoek 
van de koningin van Seba. Zij kwam 
Jeruzalem binnen met kamelen, vol 
met specerijen, goud en edelstenen. 
Kamelen hebben lange wimpers. Daar-
door komt er geen zand in hun ogen. 
Hun dikke vacht beschermt hen tegen 
hitte en kou. Van de vacht kun je war-
me kleren maken. 

Water
Over kamelen staat een mooi verhaal 
in Genesis. Abraham wilde een vrouw 
vinden voor zijn zoon Isaac. Hij stuur-
de zijn dienaar met tien kamelen naar 
de stad. Daar was een bron waar de 
vrouwen hun waterkruiken vulden. De 
dienaar zag een meisje, Rebekka, aan-
komen en vroeg of hij van haar kruik 
mocht drinken. “Ja”, zei ze. “En dan 
zal ik water halen voor uw kamelen.” 
Reken zelf uit hoeveel liter water dat 
was! De dienaar wist meteen dat hij 
het juiste meisje had gevonden.

Dieren en Planten in de BijbelDe kameel

R o n d o m       Sint Valentijn
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s houding. In de vastentijd 
richten christenen zich 
op bidden, sober leven 
(minder snoep en chips?) 
en op naastenliefde. Alle 
grote godsdiensten ken-
nen een periode van vas-
ten. Denk maar aan de 

Ramadan in de islam. Ook jij kunt mee-
doen met naastenliefde. Je kunt bij-
voorbeeld je zakgeld opsparen en aan 
een goed doel geven. Of ouderen hel-
pen en andere kinderen niet pesten. 
Wij wensen je een goede vastentijd! 

Carnaval vieren we in de laatste drie 
dagen voor Aswoensdag, dit jaar van 
6 tot 8 maart. Aswoensdag valt op 

Prijsvraag
Daniël Prins wist dat de heilige Franciscus de 

‘uitvinder’ is van de kerststal. Daniël 
krijgt een mooi cadeau.

De nieuwe vraag is: 
Wat slaat de kameel 
op in zijn bulten?

Het antwoord kun je voor 
11 maart sturen naar 
rdkkinderhoek@gmail.
com. De naam van de 

winnaar staat in het volgende nummer. Hij of 
zij krijgt een leuke verassing!

www.rondomdekerk.nu
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H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5218113, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES  Leiden, tel.: 071 - 5130700.
Postbank: 60 72 98, Rabobank: 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, tel.: 071 5892200, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.
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Vasten, houd je vast
Juist in een tijd waarin zoveel aandacht uitgaat naar gezond 
voedsel en de zorg om het lichaam is het belangrijk om aan 
te geven wat vasten is. Het katholiek vasten richt zich al-
lereerst op de Heer. Het is er dus niet om eindelijk dat dieet 
eens door te voeren. Ook niet om wat eetgeld uit te sparen, 
al mag het bespaarde geld gebruikt worden voor de Vasten-
actie! We vasten niet om onszelf voor te houden dat we dan 
dichter bij God zijn en God nog trotser op ons moet zijn. 

De Heer willen wij nabij blijven in Zijn lijden. Daartoe vasten 
wij. Om zelf naar lijf en ziel iets te voelen van het lijden van 
de Heer. Het kan de verbondenheid met Hem verdiepen: ver-
enigd zijn met Hem in lief en leed.

Hoe kunnen we dit doen? Door zelf eens in gebed na te 
denken wat we de Heer kunnen schenken: een extra H. Mis 
door de week, wat meer en vooral aandachtig bidden, een 
dag per week vasten (= minder eten), mijn tong beteugelen 
door geen negatieve dingen over anderen te zeggen, mijn 
wat lastige medemens verdragen…. Wie Christus wil volgen 
is creatief genoeg om iets te vinden. En dan vooral zo, dat 
niemand het merkt, behalve Hij.

Pastoor Smith

Vastenactie mgr. Backis
Zoals voorgaande jaren houden we 
ook nu onze vastenactie voor het 
goede werk van de oud-nuntius, mgr. 
Backis. We halen nog even in herin-
nering wat hij over de vorige bijdrage 
vanuit de parochie schreef: “Ik ben 
heel dankbaar voor deze gift. Uw be-
trokkenheid en naastenliefde voor de 
mensen in nood in het aartsbisdom 

Vilnius worden zeer gewaardeerd in deze moeilijke tijd. 
Geef alstublieft als kerkbestuur mijn dank aan al de parochi-
anen van de H. Lodewijk door.”
En als altijd eindigt hij met woorden in het Nederlands: 
“Hartelijke groeten en gebeden.”
De projecten zijn het opvangtehuis voor jonge moeders en 
hun kinderen en het priesterseminarie.
Middels de vastenzakjes kunt u een donatie doen in de  
collecteschaal of u kunt een bedrag overmaken op rek. nr. 
60 72 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, o.v.v. Vas-
tenactie.

Alphons Ariëns 2
Twee nummers gele-
den hebben we een 
kort overzicht ge-
geven van het leven 
van Alphons Ariëns 
(1860 - 1928). Na zijn  
priesterwijding en 
studies in Rome 
keert hij in 1886 te-
rug naar Nederland. 
Hij wordt kapelaan 
in Enschede. Dat 
was toen een grauwe stad. Voor de familie dan ook een te-
leurstelling: waarom geen professoraat? De textielindustrie 
bepaalde de leefwereld, iedereen werkte mee, 6 dagen, 11 
uur, met een minimum aan bestaanszekerheid. Bovendien 
heerste er een anti-katholieke stemming.

Ariëns lukte het stapsgewijs een RK arbeidersvakbond op 
te richten. In De Katholieke Werkman zette hij zijn ideeën 
uiteen. Aangezien hij drankgebruik als een van de oorza-
ken van de misstanden zag, begon hij ook een actie tegen 
alcoholgebruik. Drie arbeiders gaven hem bij zijn 12,5 - jarig 
priesterjubileum als cadeau de belofte geen drank meer te 
zullen gebruiken. Zo was hij zeer persoonlijk betrokken bij 
het lot en de tegenslagen van de arbeiders. Om hen allen te 
steunen bewerkte hij zelfs een samenwerking tussen de RK 
en protestantse vakbonden.

Onbegrip, onervarenheid en verschil van mening met zijn 
kerkelijke oversten brachten stilstand in zijn inzet. Maar 
toen hij in 1901 afscheid nam, waren daar drie dagen voor 
nodig. Hij kreeg een ameublement. In alle stukken stond de 
letter A gekrast om te voorkomen dat hij het zou weggeven.

De WJD Leiden cadeaubon!
Bent U op zoek naar een origineel en zeer begeerd cadeau? 
Zoals U weet organiseert WJD Leiden komende zomer een 
reis naar de Wereldjongerendagen in Madrid. Deelnemers 
aan eerdere internationale vieringen van de Wereldjonge-
rendagen kwamen dolenthousiast over hun geloof terug 
naar huis! Velen vonden er hun roeping en wilden zich na 
thuiskomst inzetten voor de Kerk!

Als U een jongere kent die U zo’n bijzondere geloofservaring 
toewenst, dan kunt u hem of haar een wel heel leuk cadeau 

geven voor bijvoorbeeld een verjaardag! Een cadeaubon die 
goed is voor (een deel van) de kosten van deze bijzonde-
re reis! Het programma en de reis met WJD Leiden kosten  
€ 650 per deelnemer. U kunt cadeaubonnen kopen vanaf  
€ 50 en ieder veelvoud van € 50 tot aan € 650 aan toe. Goed 
dus voor de gehele reis! 

De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij kapelaan Remery of 
pastoor Smith en ook bij de koster van de St. Lodewijkkerk 
en het secretariaat van de St. Petruskerk. U kunt ook een 
bon bestellen door het gewenste bedrag over te maken op 
de ING-rekening van de WJD Leiden, nr 35 76 437, onder 
vermelding van: ‘Cadeaubon WJD voor [naam jongere]’ en 
uw telefoonnummer en adres. 
Heeft u vragen? Stel deze dan na de Eucharistievieringen, 
per telefoon 06 3090 4234, of per email info@wjdleiden.nl

WJD-Missen in maart en april
Op vrijdag 11 maart is er om 19.00 uur weer een WJD-Mis 
met de WJD-Muziekgroep. Aansluitend wordt er een infor-
matiebijeenkomst gehouden waar alle vragen over de WJD-
reis gesteld kunnen worden. Inschrijven kan nu al via www.
wjdleiden.nl
De daarop volgende WJD-Mis is op 8 april om 19.00 uur in 
de St. Lodewijkkerk met aansluitend een inhoudelijke avond 
voor de jongeren die meegaan naar de WJD! 

Kruisweg op vrijdag na de H. Mis
In de Veertigdagentijd wordt elke vrijdag na de H. Mis van 
19.00 uur de kruisweg gebeden. Deze eeuwenoude devo-
tie veroudert nooit. Evenals de Rozenkrans. In alle eenvoud 
voeden deze het gelovig hart, omdat ze ons meenemen naar 
de kern van de verlossing. De Heer zelf laat zich vinden in 
het bidden van de Kruisweg. Zijn aanwezigheid is telkens 
weer nieuw. Bovendien raken wij mensen nooit uitgedacht 
over en uitgekeken op het lijden, sterven en verrijzen van 
Jezus. Met het gelovig opzien naar de Gekruisigde begint 
de vernieuwing van de Kerk, zoals we dat bemerken in Eu-
ropa en elders. Vooral in de Eucharistische aanbidding, in 
het meeviering van de H. Mis en deze vrijdagen ook in het 
meebidden van de Kruisweg.

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond
18.00 uur H. Mis, 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  9.00 uur
dinsdag 19.00 uur
woensdag  9.00 uur
donderdag 19.00 uur
vrijdag 19.00 uur
zaterdag  9.30 uur
Eucharistische aanbidding
zaterdag 10.00 – 12.00 uur.

Agenda 
Februari
Dinsdag 22 februari
JP2 Bijeenkomst.

Woensdag 23 februari
10.00 uur KBO Mis in de 
Sint Petrusdagkapel.

Maandag 28 februari
WJD-veiling. Zie elders.

Maart
Dinsdag 1 maart
• CaFE: De Katholieke Kerk  
 verkennen: leven als katholiek
•  WJD Muziekgroep.

Donderdag 3 maart
19.30 uur Heer, leer ons bid-
den. De Woorddienst en de 
H.Hieronymus.

Vrijdag 4 maart
1e Vrijdag - H.Hartvrijdag 19.00 
uur Mis met zang.

Zaterdag 5 maart
• Pater Pio gebedsgroep in de 
Sint Josephkerk
• 18.00 h English Mass.

Dinsdag 8 maart
• CaFE slot: Maria en de heiligen
• JP2 Bijeenkomst.

Woensdag 9 maart
Aswoensdag
09.00 en 18.30 uur 
H. Mis met askruisje
11.00-12.00 uur aanbidding in de 
Sint Petruskerk.

Donderdag 10 maart
Start lezen Pausboek. Zie elders.

Vrijdag 11 maart
Elke vrijdag na de Mis kruisweg.

Dinsdag 15 maart
WJD muziekgroep.

Donderdag 17 maart
14.00-16.00 uur aanbidding in 
de Sint Josephkerk.

Zaterdag 19 maart
• Hoogfeest Sint Joseph.
9.30 uur H. Mis (of 19.00 uur op 
vrijdag 18 maart in de Sint  
Josephkerk).
• 13.00 uur Huwelijk
Anne-Marijn Tax en
Karel Beenakker.
• 18.00 uur English Mass.

Dinsdag 22 maart
JP2 Bijeenkomst.

Woensdag 23 maart
10.00 uur KBO Mis in de
Sint Petrusdagkapel.
 
Vrijdag 25 maart
Hoogfeest Maria Boodschap
H.Mis:
 9.00 uur Sint Petrusdagkapel
19.00 uur H.Lodewijk.

Zaterdag 26 maart
19.00 uur Gezinsmis met kin-
derkoor in de Sint Petruskerk.

April
Vrijdag 1 april
1e Vrijdag - H.Hartvrijdag 19.00 
uur H. Mis met zang.

Zaterdag 2 april
• Pater Pio gebedsgroep in de 
Sint Josephkerk
• 18.00 h English Mass.

Dinsdag 5 april
WJD Muziekgroep.

Woensdag 6 april
Lezing over het relikwie van 
Oviedo. Zie Sint Josephpagina. 

Donderdag 7 april
19.30 uur Heer, leer ons bidden. 
De Altaardienst en de  
H. Maximiliaan Kolbe.

Maandag 11 april
2e ouderavond voor de Eerste 
Heilige Communie.
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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…
Twee Hoogfeesten in de Vasten
Doorgaans wordt de Veertigdagentijd twee maal onderbro-
ken door een Hoogfeest. Dat van Sint Joseph op 19 maart 
en dat van Maria Boodschap op 25 maart. Hoogfeesten zijn 
er om te vieren en het sobere paars wijkt dan even voor het 
vreugdevolle wit. We bidden het Gloria en Credo, alleen het 
Alleluia blijft achterwege. Dat wordt opgespaard voor de 
Paasnacht!
Maria Boodschap, de echte naam van het Hoogfeest is: de 
Aankondiging van de Heer. Al in de zesde eeuw werd dit 
feest gevierd. Het is een Hoogfeest én van de Heer én van 
Maria. Hier en daar werd het feest ook zeer toepasselijk de 
‘de Menswording van Christus’ genoemd. We vieren dat de 
heilige Geest Maria overschaduwde en de Zoon vanuit de 
hemel in haar schoot bracht, Die bij de wonderlijke concep-
tie Mens werd. God de Zoon verkoos deze weg om helemaal 
mens te zijn, vanaf het allereerste embryonale begin. Vanaf 
dit begin wordt zijn weerloze liefde dus al herkenbaar. 
Maria had haar Ja-woord gesproken: “Zie de dienstmaagd 
des Heren, mij geschiede naar uw Woord”. Dat was op de 
lippen van Maria niet zo maar een vrome uitdrukking. Deze 
woorden geven heel haar hartshouding weer: leven volgens 
het woord en de wil van de Heer. Dat is ook de kern voor een 
werkelijk geslaagd leven en voor elke heiligheid. Maria be-
antwoordde de boodschap van de Engel, van God, met een 
volmondig ja. Dankzij haar ja-woord kon de Zoon dus mens 
worden. Wij bidden telkens weer tot Haar om te beantwoor-
den aan het Woord van de Heer en met Christus door het 
leven te gaan. Pastoor Smith

Jubileum van start
2011 is voor de Sint Petruskerk een jubileumjaar. 
75 jaar geleden werd de kerk op 10 maart geconsacreerd. 
Op zondag 6 maart wordt het jubileumjaar geopend. In no-
vember zal het afgesloten worden. Verschillende momenten 
worden gebruikt om het jubileum bijzonder te vieren. Er zal 
ook een jubileumboek verschijnen 75 jaar Sint Petruskerk. 
Op 6 maart zal de Jubileumflyer u verder alles meedelen. 

samenleving te bouwen waar toegezien wordt op de geeste-
lijke, materiële en sociaal-culturele noden van de mensen en 
waar alle bevolkingsgroepen in harmonie, solidariteit, gelijk-
heid, gerechtigheid en vrede kunnen leven. 

De parochiekerk is er echter slecht aan toe en moet dringend 
gerenoveerd worden. In de muren zijn scheuren ontstaan en 
er moeten betonnen steunbalken geplaatst worden. De vloer 
moet verwijderd worden waarna er een nieuwe betonnen 
vloer gestort kan worden.
Kerk in Nood heeft € 10.000,- beloofd aan de parochie Petrus 
& Paulus. Die belofte kunnen zij alleen maar waar maken als 
andere weldoeners bereid zijn om een bijdrage te geven. 
Binnenkort zult u meer horen over dit project en hoe u uw 
bijdrage hieraan kunt geven.
 Namens Werkgroep Diaconie, Ber Langezaal

MOV.-Rommel/kleding/boekenmarkt
In het weekend van 12 en 13 maart 2011 organiseert de MOV-
werkgroep weer diverse markten voor het project jeugdzo-
merkampen in Roemenië. Zaterdag 12 maart van 10.00–13.00 
uur: boeken/platenmarkt en kledingmarkt. De kledingmarkt 
bevat modieuze grote maten dameskleding, nachtkleding, 
ondergoed, schoenen en accessoires, herenkleding en kinder-
kleding. Zondag van 13.00–15.30 uur: boeken/platenmarkt 
en rommelmarkt met speelgoed, antiek, curiosa, serviesgoed, 
prullaria, etc. U slaagt altijd bij de MOV-markten van de Pe-
trusparochie! De boeken en platenmarkten zijn in de Petrus-
kerk, de kleding en rommelmarkt in en rond het Petruszaal-
tje, Lammenschansweg 40A. Bruikbare spullen kunt u nog 
inleveren op 19 februari en 5 maart van 10.00 tot 11.00 uur 
bij het Petruszaaltje. 
 Namens de MOV, Karin van Tol

Nieuwe misdienaars en zangertjes gezocht 
Kinderen tussen 8 en 12 zijn welkom als misdienaar of zangertje.
• Een misdienaar dient de Mis op zaterdagavond 19.00 uur of 
zondagmorgen 09.30 uur volgens een schema. Dus zo 1 of 2 
keer per maand. Er wordt eerst een keer geoefend en daarna 
is het: al doende leert men. Info en opgave bij J. W. Severijnen, 
tel. 5144988, e-mail secretaris.petrusbestuur@planet.nl.
• Het kinderkoor kan altijd nieuwe zangertjes gebruiken. 
Woensdag om 12.30 uur is er repetitie in de Sint Josephschool 
(Oppenheimstraat). 1 keer per maand is er een Gezinsmis, za-
terdagavond om 19.00 uur waarbij het kinderkoor zingt. Met 
Pasen en Kerstmis zijn er extra vieringen. Info en opgave bij Ria 
Huisman, tel. 5820188, e-mail ria.huisman@freeler.nl.

AGENDA VAN VIERINGEN

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

Het vaste schema voor het jaar 
2010-2011
Zaterdagavond 19.00 uur 
Eucharistieviering en 1x per 
maand een Woord- en Gebeds-
viering.

Zondagmorgen 9.30 uur  
Eucharistieviering, crèche en 
kinderwoorddienst.

Dinsdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.

2e Woensdag 11.00 -2.00 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.

Februari
Dinsdag 22 februari
JP2 Bijeenkomst.

Woensdag  23 februari
10.00 uur KBO Mis in de Sint  
Petrusdagkapel.

Maandag 28 februari
WJD Veiling.  
Zie elders.

Maart
Dinsdag 1 maart
• CaFE: De Katholieke Kerk ver-
kennen: leven als katholiek
• WJD muziekgroep.

Donderdag 3 maart
19.30 uur H. Lodewijkkerk: 
Heer, leer ons bidden. De 
Woorddienst en de  
H. Hieronymus.

Woensdag 9 maart
Aswoensdag
• Open Kerk: Aanbidding in de 
Sint Petrus van 11.00 tot 12.00 
uur.
• 20.00 uur Mis met askruisje.

Donderdag 10 maart
Start lezen Pausboek. Zie elders.

Zondag 13 maart
• Start Jubileumjaar
• Rommelmarkt MOV
12 en 13 maart.

Dinsdag 15 maart
WJD Muziekgroep
15.00 uur Doopviering
met Kinderkoor.

Zaterdag 19 maart
• Hoogfeest Sint Joseph.
Woord-en gebedsdienst  
Petruskerk 19.00 uur
Mis om 9.30 uur in H. Lodewijk-
kerk (of 19.00 uur op vrijdag 18 
maart in de Sint Joseph).

Woensdag 23 maart
10.00 uur KBOmis in de  
Sint Petrusdagkapel.

Vrijdag 25 maart
Hoogfeest Maria Boodschap
Mis 9.00 Sint Petrusdagkapel en 
19.00 uur H.Lodewijk.

Zaterdag 26 maart
19.00 uur Gezinsmis met  
kinderkoor.

April
Dinsdag 5 april
WJD Muziekgroep.

Maandag 11 april
2de ouderavond voor de Eerste 
Heilige Communie.
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Het zal niet alleen een jaar zijn om terug te kijken. Ook willen 
we laten zien hoe de Sint Petrus de toekomst in kan gaan, als 
een actieve, wijkgebonden, gastvrije geloofsgemeenschap.
 De Jubileumcommissie

Vooraankondiging jubileumproject  
Sint Petrus 2011
In het kader van ons jubileumjaar heeft de Jubileumcommissie 
i.s.m. Kerk in Nood en onze werkgroep Diaconie gekozen voor 
een ondersteuning aan de Petrus & Paulus parochie in Jimma, 
West-Ethiopië. In onderstaand artikel geven wij u alvast wat 
informatie.
Het Christendom in Ethiopië, het land van de koningin van 
Seba, kent een geschiedenis van bijna 2000 jaar. Velen kennen 
wellicht het verhaal uit de Bijbel van de doop van de Ethio-
piër in de Handelingen van de Apostelen (8,26-40). In het jaar 
316 kende het land al de eerste bisschop. Vanaf het jaar 500 
is het monnikendom een bekend verschijnsel in Ethiopië. De 
rotskerken van Lalibela behoren tot de werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Vandaag de dag is 60% van de Ethiopische bevolking 
Christen. De meesten behoren tot de Ethiopisch-Orthodoxe 
Kerk. Minder dan 1% van de bevolking is katholiek. Daaren-
tegen wordt 90% van het sociaal-charitatieve werk verzorgd 
door de katholieke Kerk.
Het apostolische vicariaat (een soort bisdom) Jimma-Bonga in 
West-Ethiopië heeft een oppervlakte van 50.000 km2. Het is 
daarmee groter dan heel Nederland. In dit gedeeltelijk sterk 
verwaarloosde gebied wonen verschillende stammen. De Oro-
mo-stam is hier het sterkst vertegenwoordigd. Bijna 40% van 
de bevolking is aanhanger van traditionele natuurgodsdien-
sten. Velen zijn bosbewoners, jagers en verzamelaars. Sommi-
gen van hen beginnen zich te interesseren voor het katholieke 
geloof. Van de bevolking is verder 20% Moslim en 40% be-
hoort tot de Orthodoxe Kerk. De 18.000 katholieken die hier 
wonen zijn voornamelijk voormalige aanhangers van de na-
tuurgodsdiensten. In enkele dorpen hebben de bewoners een-
voudige kleine kapelletjes van stro gebouwd en vervolgens 
hun bisschop gevraagd een priester of katecheet te sturen die 
hen onderricht in het geloof kan geven.
De stad Jimma heeft 130.000 inwoners en is een van de groot-
ste steden in West-Ethiopië. Oorspronkelijk is hier de koffie-
cultuur vandaan gekomen. Jimma lag langs een belangrijke 
karavaanroute. Hier is de katholieke parochie Petrus & Paulus 
gevestigd. Hoewel de Katholieke Kerk getalsmatig een kleine 
minderheid vormt is zij zeer actief op pastoraal en maatschap-
pelijk gebied. De parochie maakt zich er sterk voor om een 
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l l l   Dit lustrum werd feestelijk gevierd 
op vrijdag 7 januari. Eerst vierden we de 
Mis in de Lodewijkkerk met de WJD- mu-
ziekgroep. Daarna kon het feest begin-
nen. Jongerengroepen uit Waddinxveen 

en Nijmegen waren langsgekomen om 
het lustrum mee te vieren. Bijna al-
lemaal gaan we naar de Wereldjon-
gerendagen, daarom begonnen 
we de avond met een korte quiz 
om een paar opmerkelijke WJD-

feitjes aan te 
stippen. Weinig 
jongeren wisten dat 
de heilige met laptop 
en muis Isidorus van 
Sevilla is. Hij werd de 
patroon van het inter-
net, vanwege de vele 
encyclopedische wer-
ken die hij geschreven 

heeft. Isidorus, Johannes van 
het Kruis en Rafael Armaiz zijn 
patroonheiligen van de WJD. En 
heeft WJD Leiden ook patroon-
heiligen? Jawel, dit zijn Dome-

nico Savio en Peerke Donders. Bidt 
u mee, dat het een gezegende reis 

mag worden?  l l l   RKJ agenda Op 
‘vette dinsdag’ 8 maart is er een gezel-
ligheidsavond, net voor de vasten begint.  
l l l   Op 16 maart en 13 april is er weer 
een bijeenkomst. Kijk voor het programma 
op www.rkjleiden.nl. Heb je zin om keer 
langs te komen, je bent van harte welkom! 
Kijk op onze site of stuur een mailtje naar 
Thomas: jongeren@rkjleiden.nl.  l l l 

Op weg naar Madrid
Op vrijdag 11 maart en 8 april om 19.00 is er weer een swingende WJD-Mis, in de 
Lodewijkkerk! Deze mis wordt maandelijks verzorgd door jongeren die zich voorbe-
reiden op hun tocht naar de Wereldjongerendagen in Madrid. 
Ook de Gemeenschap Emmanuel organiseert deze zomer reizen naar Madrid. Een reis 
speciaal voor scholieren en studenten tussen de 17 en 23 jaar: in een kleine groep 
bereiden wij ons voor in de Pyreneeën. Samen lopen, nadenken over God en de Kerk, 
teachings en samen Kerk zijn in deze tijd in Nederland. En een reis gericht op jon-
geren tussen de 18 en 30 jaar: na een aantal stops in bedevaartsoorden onderweg 
sluiten wij ons aan bij het internationale jongerenforum in Toledo, Spanje, waarna 
gezamenlijk de WJD in Madrid worden beleefd. Evenals bij vorige WJD-en gaan ook nu 
Leidse jongeren mee! Meer info op www.emmanueljongeren.nl en www.wjdleiden.nl.

Pasen is nog ver weg, maar de Veertigdagentijd 
staat alweer voor de deur. Zowel bij Joges als bij 
de Leidse Studentenekklesia (LSE) kun je de ko-
mende zes weken werken aan je zwakke punt. De 
achtergronden van vasten en hoe Jezus Zijn veer-
tig dagen heeft beleefd komen ook aan de orde.

Woestijn van Juda.
De woestijn is het 

bijbelse symbool voor 
geestelijke loutering.
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burg 100. Info en aanmelding bij: elise-
woertman@hotmail.com. Zie ook www.
studenten.leidenuniv.nl/voorzieningen-
en-studentenleven/geloof.

er elke dag aan dat het moeite kost om 
aan je zwakke punt te werken. Vrijdag 11 
maart is Jogesavond in de Menswording-
kerk, van 20.00 tot 22.00 uur. We  praten 
dan over Pasen en de vastentijd. Info 
Marielle de Vries, vriescoppes@wish.net. 

LSE
Studerende jongeren tot dertig jaar kun-
nen samen de uitdaging van versobering 
aangaan in de Leidse Studentenekklesia: 
start op maandag 28 februari, evaluatie 
op dinsdag 26 april, 20.00 uur, Rapen-

Waar wil je veertig dagen moeite voor doen?

Stille Omgang
Op zaterdagavond 19 maart is weer de 
Eucharistieviering voor jongeren in 
de Mozes & Aaronkerk in Amsterdam, 
voorafgaand aan de Stille Omgang. Bis-
schop Punt van het bisdom Haarlem-
Amsterdam gaat voor. Dit jaar is het 
thema ‘Vernieuwt maar behoudt het 
goede’. Er komt veel op ons af maar wat 
doen we daarmee? Af en toe lopen we 
vast, maar doe ik dan alles weg? Wat is 
echt belangrijk in mijn leven, waar leef 
ik voor? Dit thema en het Eucharis-
tisch mirakel van 1345 staan centraal 
in het jongerenprogramma, waaraan 
elk jaar zo’n 400 jongeren deelnemen. 
Na het lopen van de Stille Omgang door 
de nachtelijke straten van Amsterdam 
drinken we samen koffie. Meer info 
www.stille-omgang.nl/jongeren.

Zonder welk (luxe)product of welke 
gewoonte kun jij niet? Of waar wil je 
veertig dagen moeite voor doen? Heb je 
moeite met op tijd komen, wil je aardiger 
zijn tegen je familie, niet meteen achter 
de computer kruipen na school of niet 
teveel snoepen? Je zult zien dat het Paas-
feest anders wordt wanneer je er op zo’n 
manier naar toeleeft!

Joges
Alle jongeren die hun vormsel hebben 
gedaan, kunnen meedoen met deze vas-
tentijd. Aswoensdag 9 maart om 19.15 
uur is er een Mis in de Meerburgkerk. 
Daar krijg je een polsbandje met opdruk 
‘Vast wel 2011’. Dit bandje herinnert je 
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de viering (na de limonade). Er is wat te eten en te drinken. 
Zonodig worden de kinderen daarna thuisgebracht.
Alle kinderen die Samen-aan-Tafel hebben gedaan en nog 
geen basiscatechese volgen (kinderen uit groep 5, 6 en 7) 
zijn van harte welkom. Het wordt vast weer heel leuk.
De bijeenkomsten worden geleid door ds. John  Boon.
plaats:  Regenboog/Voorheen Zaal 1 of pastoreskamer
tijd: 11.15 – 13.00
data: 13 februari, 10 april en 15 mei 
contactpersoon: ds. john Boon tel.: 5222723, 
e-mail: j.f.boon@hetnet.nl.

Doornse Catechismus
U heeft er vast wel van gehoord: De Doornse Catechismus 
die is opgesteld door jonge predikanten van Op goed ge-
rucht. Daarmee willen ze oude vragen laten klinken in een 
nieuwe tijd. Om een greep uit de 
thema’s te nemen: 

Wat is mijn diepste troost?
Wat is geloven?
Kun je God ervaren?
Bestaat God?
Bestaat toeval?
Heeft God humor?
Kun je geloven buiten de kerk?
Is de Bijbel Gods Woord?
Heeft God plezier in andere 
religies dan het Christendom?

Net als in de Heidelbergse Catechismus zijn er 52 vragen; dus 
altijd wel één die aanspreekt. 
We komen iedere tweede donderdag van de maand bij el-
kaar. We beginnen om 16.00 uur en ronden ons gesprek 
rond 17.00 uur af met een glas wijn (1.50 euro), waarna er 
alle gelegenheid is tot een informeel nagesprek.
De data zijn: 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij ds. John Boon, 
Tel. 5222723, email j.f.boon@hetnet.nl.

Op bezoek bij de Vrijmetselaars
Zondag 13 maart
Ieder jaar organiseert de werkgroep Wijkcontacten voor 
de leden van de geloofsgemeenschap een bezoek aan een 
organisatie met een beschouwelijk karakter. Afgelopen sei-
zoenen bezochten we o.a. Klooster Oud-Bijdorp in Voor-
schoten, de Soefi tempel in Noordwijk; Onze Lieve Heer op 
Zolder in Amsterdam en het Soto-Zencentrum in Leiden. 
Dit keer brengen we een bezoek aan de Leidse Vrijmetse-
laarsloge (La Vertu). Steenschuur 6.
Traditiegetrouw is er de mogelijkheid om na het bezoek sa-
men (voor eigen rekening) te gaan eten bij: Karalis Pizzeria; 
Doezastraat 3/5.
Er is een maximum aan het aantal deelnemers: 25.
datum: 13 maart 2011. Aanmeldingen voor deelname tot 
29 februari bij: Geeke van Middelkoop tel. 0172-57235, 
e-mail c.vanmiddelkoop@hccnet.nl, Edo Elstak tel. 5210235 
e-mail ejh.elstak@telfort.nl of via de website: 
www.deregenboogmerenwijk.nl

Uit de AKM...*
We vergaderen met elkaar heel wat af om alles in de Re-
genboog goed te laten reilen en zeilen. Maar weten we ook 
van elkaar wat we wel en niet geloven. Tijdens één van de 
vorige AKM-vergaderingen liepen we tegen die vraag op 
en we besloten deze koe maar eens bij de horens te vat-
ten en hadden als thema het onderwerp Godsbeelden op de 
agenda geplaatst. Een paar reacties: God is als een iemand/
iets die de vleugels om je heen slaat; een bron van inspira-
tie; persoonlijke band met God. Bron van vergeving. God is 
bron van mijn bestaan en van alle leven. God is voor mij ook 
een persoon. Verbonden met trouw. Hij is ons toegenegen. 
God blijft te ontdekken, is altijd anders, ook omdat je zelf 
verandert. Het is een zoektocht een leven lang. God hangt 
voor mij met mensen samen. Je bent afhankelijk van iets wat 
je niet kent. Ik geloof niet gelijk in een persoonlijke God. Ik 
voel geen persoonlijke band. Voel me wel gedragen. Je weet 
wat goed en kwaad is. Heb je God niet voor nodig. Wel om 
te kunnen beoordelen of je goed of kwaad doet. God ont-
wikkelt zich met mensen mee.
Het was goed zo met elkaar van gedachten te wisselen over 
dat wat ons ten diepste beweegt.

*AKM = Algemeen Kerkelijke Merenwijkraad

Ouderensoos opgeheven
Met enige weemoed nemen we kennis van het feit dat er een 
einde gekomen is aan de ouderensoos op de woensdagmid-
dag. Jarenlang bood deze soos ouderen de gelegenheid om 
op een ontspannen manier met elkaar in contact te komen 
en aan elkaar gezelligheid te ervaren. Door onvermijdelijk 
natuurlijk verloop nam het aantal deelnemers de laatste tijd 
snel af en de ‘nieuwe ouderen’ hebben (nog) geen behoefte 
aan een ouderensoos. 
De erkentelijkheid van de AKM gaat uit naar allen die daar 
(soms jarenlang) leiding aan hebben gegeven.

Een bijzondere kerstviering
Na een zeer geslaagde kinderkerstviering, een feestelijk 
plechtige nachtmis en een inspirerende en goedbezette vie-
ring op eerste kerstdag, was er ook nog op tweede kerstdag 
een zeer bijzondere viering. Om de voorgangers te ontlas-
ten was de dienst voorbereid en grotendeels ingevuld door 
de Commissie Liturgische Verdieping. 
Het kerstverhaal van de vierde wijze Artaban stond centraal 
in de viering met daaromheen veel mooie muziek, gebeden 
en liederen. Voor de gelegenheid was er zowel een organist 
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als een pianist voor de begeleiding van de samenzang en de 
musici. Heel bijzonder was het blokfluitspel van Eline. Zo ook 
de vioolklanken van Herman Gombert. Ines Voets zong twee 
prachtige kerstliederen en het gelegenheidskoor Arcobaleno, 
dat ook al de Nachtmis had opgeluisterd, bracht weer haar 
mooiste liederen ten gehore. Zij brachten ons helemaal in de 
juiste kerststemming.
Na de viering was er behalve koffie met kerststol ook nog 
warme glühwein. Kortom helemaal Kerstmis.

Op zoek naar woorden en hun betekenis
We gaan dit seizoen verder met het project voor kinderen die 
Samen-aan-tafel hebben gedaan. We kijken hoe alledaagse 
begrippen als water, lucht, vuur, bomen, brood, getallen, 
trouw zijn, bang zijn in de Bijbel voorkomen en welke be-
tekenis ze daar hebben. We willen dat anders doen dan de 
voorgaande jaren. In plaats van meerdere keren achter elkaar 
zijn er nu drie bijeenkomsten, steeds op zondagmorgen na 

VIERINGEN

Iedere zondag 10.00 uur
Viering van Woord en Tafel.
Tijdens deze viering is er een 
crèche voor de allerkleinsten en 
kindernevendienst voor kinderen 
van groep 1 t/m 4 en van groep 5 
t/m 8 van de basisschool.
Na de viering is er koffie en limo-
nade en gelegenheid elkaar te 
ontmoeten 

Aswoensdagviering
Woensdag 9 maart is er 
om 19.30 uur een gebedsviering 
met uitreiking van het askruisje 
om het begin van de vastentijd 
te markeren. 
Aanvang 19.30 uur.

Avondvieringen Vasten
In de Vastentijd zijn er op de 
donderdagavonden korte ge-
bedsdiensten in het Stiltecen-
trum van ‘de Regenboog’. De 
vieringen hebben een bezin-
nend karakter en leiden u door 
de veertigdagentijd naar Pasen. 
Data: 17, 24 en 31 maart en 7 en 
14 april van 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.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de  
Regenboog is iedere werkdag 
van 10.00 – 12.00 uur geopend 
voor persoonlijk gebed, medita-
tie en bezinning. U kunt vrij bin-
nenlopen en gebruik maken van 
de aanwezige teksten en gebe-
den en liedbundels. 
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur 
bidden er moeders voor kinderen 
en andere intenties. U bent altijd 
welkom om mee te bidden of 
een intentie in te brengen.
Ook in de middag en avond is 
het Stiltecentrum open.  

Image de Noël. Ines Voets, sopraan; Eline Fung Fen Chung, blokfluit; Irene 
Swen, piano

Het gelegenheidskoor Arcobaleno o.l.v. Inge Smidt

U gelieve zich dan te melden 
bij de koster/beheerder.

ACTIVITEITEN

Inloop-koffieochtend
Iedere woensdagochtend 
10.00 – 12.00 uur 
vrij entree, iedereen welkom.

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de 
maand van 18.00 – 20.00 uur
Opgave verplicht.

Website Regenboog
Op de website van de Regen-
boog  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 contai-
ners voor inzameling van oud 
papier, metaal en schone bruik-
bare kleding.

Voedselbank
Ons dagelijks eten delen met 
onze naasten. Dat kunt u doen 
door verpakte en houdbare 
producten te deponeren in de 
doos onder de tafel in de hal. 
Iedere woensdag na de 1e zon-
dag van de maand worden 
deze artikelen weggebracht 
naar de voedselbank Leiden .

RK Clustervorming
Op maandag 21 maart van 
19.30 tot ongeveer 22.15 uur 
is er een informatie-avond 
voor alle leden van onze oe-
cumenische geloofsgemeen-
schap over de clustervorming 
van de acht parochies en het 
vicariaat in en om Leiden. De 
coördinator van het cluster-
proces, Bernadet Albers zal 
een toelichting geven en vra-
gen beantwoorden over het 
clusterproces. Ook zal be-
sproken worden wat de ge-
volgen zullen zijn voor onze 
oecumenische geloofsge-
meenschap.
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Ook in de Maria 
Middelareskerk 
zijn er koorle-
den met een in-
drukwekkende 
staat van dienst. 
Tijdens de feest-
viering van 6 fe-
bruari werden 
vijf personen 
in het zonnetje 
gezet: Plonie 
van der Heijden, Catherine Schra ma en Wil Westgeest kregen 
alle drie ‘goud’ omdat ze sinds 1971 koorlid zijn. Voor men-
sen als Dick van Noort (bijna 60 jaar bij het koor) en Antoon 
Akerboom (bijna 80 jaar zanger) bestaan geen medailles, dus 
zij kregen een parochiekaars. Het applaus in de bomvolle 
kerk was er niet minder om!

‘Van Noodkerk tot 
Monument’

Dit is de titel van het herinne-
ringsboek dat ter gelegenheid 
van het de 60e verjaardag van 
de huidige Maria Middelares-
kerk in de Stevenshof is uitge-
bracht. Samensteller Wilbert 
van Erp mocht het presenteren 
aan het eind van de prachtige 
jubileumviering op 6 februari. 

De viering begon met een 
lichtprocessie vanwege Maria Lichtmis door de 
aanwezige kinderen. Het dubbelkoor en het kinderkoor luis-
terden het geheel op en na het Ave Maria, gespeeld op de 
bugel, was iedereen hoorbaar aangedaan. Doordat ook tien-
tallen parochianen van vroeger gekomen waren, puilde het 
kerkje uit. Normaal kunnen er 200 mensen zitten, nu waren 
het er 350! 
De kerk was schitterend versierd, en niet alleen door de 
mooie bloemschikkingen. Kinderen hadden middagen lang 
onder leiding van de zeer artistieke parochiaan Carel Bruens 
grote schilderijen gemaakt over Maria in al haar facetten. 
Die hingen allemaal aan de zoldering, afgewisseld door he-
melsblauwe linten. Op www.lamgodsleiden.nl/mm-60 is het 
in kleur te bewonderen. 

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.

Chocola met OJA
Begin december was Mariëtte de Lange van Oikos te gast. 
Deze oecumenische organisatie maakt zich sterk voor armoe-
debestrijding en duurzame ontwikkeling en verzorgt gratis 
workshops. (www.stichtingoikos.nl).
Zo ook op deze inloopavond van de OJA. Veel jongeren en 
een aantal ouderen hadden zich opgegeven (totaal 28!) om 
aan de slag te gaan met eerlijke chocola.
De avond was een afwisseling van informatie over de cacao-
handel, het zelf maken van bonbons en het proeven! Choco-
la is de laatste tijd nogal onder de aandacht geweest: 80-90% 
van de chocolade letters is nu fair trade. Hierdoor krijgen de 
cacaoboeren zóveel voor hun oogst dat ze hun familie kun-
nen onderhouden, arbeiders kunnen huren voor de oogst en 
hun kinderen niet hoeven te helpen op de plantage, maar 
naar school kunnen.
Iedereen was aan het eind van de avond voldaan van de cho-
cola en de leerzame en gezellige bijeenkomst in de ‘Verdie-
ping’.

Kerstactie voor Longevus
Ten bate van het project in Brazilië zijn kerststerren ver-
kocht in de weken voorafgaand aan de Kerst. Via de familie  
Rozemeijer kregen wij het adres van de heer Ter Haar op de 
Hoge Morsweg, die de sterren wel kon leveren. Groot was 
onze verbazing toen we hoorden dat hij ze kosteloos zou le-
veren. Fantastisch! Dat betekent dat de volledige opbrengst 
naar Brazilië wordt overgemaakt. Samen met de verkoop 
van kaartenstandaarden, gemaakt door de heer Verburg, be-
droeg de opbrengst € 530,-.
Namens de projectgroep heel hartelijk bedankt.

Jubilerende koorleden
Op 2 Januari ontving Mevrouw Tiny Wernars tijdens een 
viering in de Antoniuskerk de Gouden medaille van de  
St. Gregorius Vereniging. Ruim 40 jaar is zij lid van het koor, 

daarnaast is zij jaren-
lang penningmeester 
ge weest en verzorgt 
ze de feli ci tatiekaarten 
voor jarige leden en zet 
ze koffie na iedere re-
petitie en uitvaartdien-
sten. Hulde aan Tiny, 
deze onderscheiding 
komt haar zeker toe!
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Er was ook een fototentoonstelling ingericht over de pe-
riode vanaf 1933, toen de paters montfortanen neerstre-
ken aan de Rijndijk, toen nog Gemeente Voorschoten. Men 
raakte niet uitgekeken op oude foto’s en er werd veel ge-
wezen en gelachen….. Ook de uitgestalde doop- en trouw-
boeken werden enthousiast geraadpleegd en gefotogra-
feerd.

Als u niet van de partij was, niet getreurd: de schilderijen 
blijven hangen tot Aswoensdag en ook de expositie blijft 
nog wel even. Het boek is te bekomen of te bestellen bij 
het parochiesecretariaat (zie boven).

Ze bestaan: nieuwe vrijwilligers!
We schreven eerder over het gebrek aan vers bloed in de 
werkgroepen. Een ‘bedelbrief’ naar een vijftigtal gezinnen 
gevolgd door de nodige telefoontjes had resultaat: 10% 
liet zich overhalen. Bent u niet gebeld? Bel dan ons! Het 
secretariaat zit er klaar voor (zie boven).

Maaltijd op laatste vrijdag v/d maand 
Om 18 uur is dan boven winkelcentrum De Stevensbloem 
een groep parochianen en leden van de protestantse wijk-
gemeente bijeen. Na een simpele maar lekkere maaltijd 
praten ze over thema’s uit het gewone leven en luisteren 
ze naar elkaar en naar wat de Bijbel erover zegt. Info bij 
Wilbert van Erp, 5610725 of wa.vanerp@zonnet.nl. 

Door-de-weekse 
vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdag 1, 15 en 29 maart 
om 9.00 uur een Woord- en 
Communieviering. Vrijdag  4 
maart en 1 april om 9.30 uur een 
Eucharistieviering.
Verzorgingstehuis ‘de Robijn’
Op vrijdag 4 maart en 1 april om 
15.00 uur een viering.
Serviceflat ‘Schouwenhove’
Op maandag 28 februari en 28 
maart  om 10.30 uur een viering. 

Overleden
Op 17 november overleed  
Johannes Wilhelmus Ekkers op 
89-jarige leeftijd. Hij woonde  
Jacob van Campenlaan 88. Van-
uit de Antoniuskerk werd hij ge-
cremeerd in het crematorium 
van ‘Rhijnhof’.

Theodorus Bernardus Ruiten 
overleed op 6 december.
Hij is 96 jaar geworden en woon-
de in verzorgingstehuis ‘De  
Robijn’. Na de afscheidsdienst in 
de Maria Middelareskerk is hij 
begraven op ‘Rhijnhof’.

Lucia Maria Johanna van der 
Laan-Nieuwmeijer overleed op 4 
januari. Zij was 92 jaar en woon-
de in Rijn en Vliet.  
Vanuit de Antoniuskerk werd zij 
begraven op ‘Rhijnhof’.

Op 6 januari overleed Johanna 
Eliza Schneider-Capel. Zij was 86 
jaar en verbleef de laatste perio-
de van haar leven in Zuijdtwijck.
Na haar afscheidsdienst in de 
Maria Middelareskerk werd 
zij begraven op begraafplaats 
‘Rhijnhof’.

Wij leven mee met hen die hun 
dierbare hebben moeten verlie-
zen.

Aswoensdagviering
Op woensdag 9 maart is deze 
viering van onze parochie om 
19.00 uur in de Antoniuskerk. 
Oude Palmtakjes om te verbran-
den voor de as van deze viering 
kunt u een week van tevoren in-
leveren bij de kosters.

Kinderwoorddiensten
Deze zijn op de zondagen 20 
maart met kinderkoor ‘De Vlam-
metjes’ en 3 april, in de Maria 
Middelareskerk  om 9.30 uur. 

Kennismakingsviering
Op zondag 27 februari stellen de 
kinderen zich voor die dit jaar 
hun Eerste Heilige Communie 
gaan doen. Om 9.30 uur in de 
Maria Middelareskerk.

Bijbelavonden
Deze staan o.l.v. catechete  
Marieke Maes en zijn op dinsdag 
15 maart en 12 april in de pasto-
rie van de Antoniuskerk.  
Aanvang om 19.30 uur.
Toegang voor iedereen!

Vastenvieringen 
Deze Oecumenische vieringen 
zijn op de woensdagavonden 16 
en 23 maart, 6 en 13 april in de 
Antoniuskerk om  19.00 uur. 

Sobere Vastenmaaltijd
Deze is op woensdag 30 maart 
om 18.00 uur in de Antonius-
kerk.
De intekenlijst voor deze maal-
tijd ligt vanaf 13 maart achter in 
beide kerken. De kosten zijn een 
vrijwillige bijdrage aan de  
Vastenactie.

Bisschoppelijke Vastenactie
Uw gift kunt u in de bruine kist 
in de Antoniuskerk en de witte 
bus in de Maria Middelareskerk 
deponeren.

Huispaaskaars
is te bestellen tot 27 maart via 
de bestellijst die achter in beide 
wijkkerken hangt. Er zijn ver-
schillende reliëfs, en verschillen-
de maten vanaf € 18,50 per stuk.

Schoonmaken MM-kerk
Hulp gevraagd bij het schoon-
maken van het kerkinterieur 
van de Maria Middelareskerk 
op maandag 7 maart. Aanvang 
9.15 uur.

Opbrengst Ádventsactie
Deze bijzonder collecte heeft in 
onze parochie € 745,20 opge-
bracht.
Hartelijk dank voor uw steun!
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63 jaar
Oecumenische geloofsgemeenschap  
De Regenboog

Wat voor werk doe je als vrijwilliger?
Ik ben op bestuurlijk en catechetisch terrein actief, zo ben 
ik onder meer lid van het vicariaatsbestuur en de Algemeen 
Kerkelijke Merenwijkraad. Ik werk mee aan bezinningsvierin-
gen in de vastentijd en in de advent, en begeleid momenteel 
bezinningsavonden vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Als 
lid van de werkgroep ‘De Regenboog open’ ben ik ’s morgens 
regelmatig in het centrum: het stiltecentrum is dan altijd 
open voor bezoekers. Ook doe ik secretariaatswerkzaamhe-
den, boodschappen en zet koffie voor bezoekers.

Wat motiveert je om zoveel werk in de kerk te 
doen?
Toen mijn kinderen wat groter werden, stond ik voor de 
keuze of ik een betaalde baan zou gaan zoeken. Ik heb 
besloten dat niet te doen maar in plaats daarvan mij voor 
de kerk in te zetten. Daarin heb ik me ontwikkeld: ik heb 
de pastorale school gedaan en cursussen. Ik ben begonnen 
als vrijwilliger met kindernevendiensten, dat heeft me veel 
Bijbelkennis gebracht. De kerk is de helft van mijn leven, 
ik haal er veel voldoening uit. Het werken voor de kerk is 
gewoon leuk om te doen. Je leert veel mensen kennen en 
het valt me op dat mensen in de kerk vaak positief gericht 
zijn. Je maakt ergens deel vanuit. En de mens hoort bij God. 
Het geloof biedt vreugde en dat wil ik graag uitdragen.

Omschrijf jezelf eens
Dat vind ik moeilijk. Ik ben nuchter. Ik houd van uitdaging, 
dat brengt me in beweging. Maar ik houd ook van verstilling. 
Dat wordt soms wel eens luieren... Ik kan goed ‘niksen’.

Je hebt gekozen voor een oecumenische geloofsge-
meenschap
In een oecumenische gemeenschap is niets vanzelfspre-
kend, niets staat a priori vast. De mensen zijn anders 
geworteld. Je leert er over je geloof te praten en ik vind het 
fijn om er een katholiek geluid te laten horen. Er is open-
heid naar elkaar. Het is een boeiende gemeenschap. Opval-
lend is ook dat er veel vrijwilligers zijn.

We hebben alweer zicht op Pasen. Bereid je je 
daarop voor?
De vastentijd is voor mij een tijd van bezinning, een tijd 
van terug naar de kern. Maar het is geen sombere tijd. Ik 
zet de luxe een stukje opzij en neem meer tijd voor gebed. 
Het beste kan ik me bezinnen bij muziek, beter nog dan bij 
woorden. De Goede Week laat me stilstaan bij het lijden van 
Christus en het lijden van medemensen. Na zo’n periode kan 
het ook echt Pasen worden, het leven in volle glorie.

De Marriage Course weer van start
De Marriage Course kun je zien 
als een ‘APK’ voor je relatie. Welke 
onderdelen lopen soepel, waar is 
misschien wat onderhoud of zelfs 
vernieuwing bij nodig? Zeven 
avonden met elkaar in gesprek over 
jullie relatie. Na de cursus ben je 
op een leuke en creatieve manier 
een stap dichter naar elkaar toe-
gegroeid. Onderwerpen die aan 
de orde komen zijn onder meer: 
de kunst van het communiceren, 
conflicten oplossen, tederheid 
en seksualiteit. Opbouw van de 
avond: diner voor twee, inleiding 
over het onderwerp, met z’n twee-
en opdrachten maken en vragen 
beantwoorden. Plaats Zaal links 
naast de Petruskerk, Lammen-
schansweg 40 Data 7 en 14 maart, 

4 en 1 april, 9, 23 en 30 mei Tijd 
Ontvangst vanaf 18.30 uur, diner 
19.00 uur, einde rond 22.00 uur 
Kosten € 150,- per stel, incl. warme 
maaltijden, koffie/thee, cursus en 
werkboeken Info en aanmelding 
Carlo & Mayke Beenakker, 5611632, 
of post@beenakker.com.  
Zie ook www.marriagecourse.nl. 
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Stille Omgang

De Stille Omgang is een ingetogen, indrukwekkende gebedstocht in het 
hart van Amsterdam. Deze vindt dit jaar plaats in de nacht van 19 op 20 
maart onder de intentie: ‘Vernieuwt, maar behoudt het goede’. Voor Lei-
den en omgeving voegen we daaraan toe: ‘Voor de toekomst van de paro-
chies, dat Gods Wil mag geschieden en om wijsheid voor wie beslissingen 
moeten nemen.’ We hopen weer met een volle bus naar Amsterdam te 
gaan! Kosten € 10,- uit en thuis. Vertrek en terugkeerpunt voor de Sint-
Petruskerk, Lammenschansweg 40. Het programma onder leiding van 
pastoor Smith is als volgt: 21.15 uur Gebedsdienst in de dagkapel van de 
Sint-Petruskerk, 21.45 uur vertrek per bus, 22.30 uur lopen van de Omme-
gang, 24.00 uur H. Mis in de O.L.Vrouwkerk met andere groepen, ca. 1.30 
uur terugreis, ca. 2.15 uur aankomst. Info en opgave bij de heer Baker-
mans, 5120901 of willem.bakermans@solcon.nl, de heer Bokern, 5122189 
of de heer Mentink, 5131886. In de parochies zijn ook kaarten te krijgen.

Jezus van Nazareth deel 2 
Het boek Jezus van Nazareth deel 1 van paus 
Benedictus XVI was een bestseller. Deel 2 ver-
schijnt binnenkort. Het gaat over het lijden, 
sterven en verrijzen van de Heer, dus een zeer 
goede voorbereiding op de Goede Week en 
Pasen! De belangrijkste gedeelten uit dit nieuwe 
boek worden gelezen en besproken. Door pas-
toor Smith en kapelaan Remery.
Data donderdagen 10, 17, 24 en 31 maart en 14 
april Tijd 19.30 uur tot 21.30 uur Opgave niet 
nodig Plaats De Ridderzaal, naast de Joseph-
kerk, Alexanderstraat 1a.
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Geef ons oog 
voor de ander

Jij schiep de continenten, God.
Jij maakte de mensen verschillend
in taal en cultuur.
En Jij liet de rijst groeien,
zolang mensen zich heugen.

Jouw gelaat, God,
licht op in vele godsdiensten
Jij brengt ons allen tot geloof,
maar soms laat Je ons ook twijfel.

Goedertieren God,
beëindig toch de onzalige strijd
tussen de continenten
en tussen de mensen.

Laat alle mensen in Jou geloven.
Geef vrede aan Azië en aan de wereld.
En schenk vrede en harmonie
aan de kusten, de steppen 
en de bossen van mijn land.

Geef ons oog voor de ander,
lieve God,
en schenk de wereld vrede
en geloof in uw toekomst.

Gebed uit Indonesië

In: Jan Brock, Bidden met de armen
Geef ons heden ons dagelijks brood
Nederlandse Missieraad, 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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19 Za

20 Zo
 7e zondag door het jaar

26 Za
 
27 Zo
 8e zondag door het jaar

  5 Za

  6 Zo
 9e zondag door het jaar

  9 Aswoensdag

12 Za

13 Zo
 1e zondag 40 dagentijd

19 Za
 Sint Jozef Hoogfeest
20 Zo
 2e zondag 40 dagentijd

25 Maria Boodschap

26 Za

27 Zo
 3e zondag 40 dagentijd

  2 Za

  3 Zo
 4e zondag 40 dagentijd

  9 Za

10 Zo
 5e zondag 40 dagentijd

19

20

26

27

  5

  6

  9

12

13

19

20

25

26

27

  2

  3

  9

10

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV  Gregoriaanse 
  Schola

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

19.00 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  Gregoriaanse 
  Schola

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 WCo
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

19.30 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 WCo
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 WG
  Koor
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

20.00 EV
  Koor

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

19.00 WG
  Koor
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.00 EV

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  Samenzang

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 GV
  Samenzang

19.15 Zie Meerburg

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 Co
  Jongerenkoor MB

09.30 GV
  Kinderkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV
  Kinderkoor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WG
  Gemengd koor

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

09.00 EV
18.30 EV

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

19.00 EV

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
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10.00 OV WCo
  Regenboogkoor

10.00 OV AV

10.00 OV AV

19.30 OV WG
  Regenboogkoor

10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV EV

10.00 OV AV

10.00 OV EV
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Vieringen in de periode van 19 februari 2011 tot en met 10 april 2011
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Jongerenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

19.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 WG
  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 1 maart en dinsdag 5 april 10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 uur en maandag t/m zaterdag 18.00 uur: EV

Maart Maart

April April
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09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.00 Jongerenviering SJ
  Jongerenkoor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

19.30 Viering CD
  Parochiekoor

19.00 EV CD

09.30 GV CD

19.00 Jongerenviering SJ
  Jongerenkoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 EV CD
  Parochiekoor

11.00 WCo

19.00 WCo

11.00 WCo

11.00 WCo

19.00 WG
  Samenzang

19.00 WCo
  Samenzang
11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Samenzang

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 EV
  Samenzang

11.00 EV

19.00 WCo
  Samenzang
11.00 WCo
  Parochiekoor

SJ

CD
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