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in en om Leiden

Verrijzeniskapel in de Sint Joseph gezegend
Bisschop Van Luyn heeft op vrijdag 4 maart de
Verrijzeniskapel in de Onze Lieve Vrouw/SintJosephkerk gezegend. Deze kapel is gebouwd in
de voormalige Doopkapel. De grafsteen van Leo
van der Laan – de architect van de Sint Joseph –
en zijn vrouw is ook in deze kapel geplaatst.
De zegening werd vooraf gegaan
door een minisymposium, waarbij
ook familieleden van Van der Laan
aanwezig waren. Mgr. Van Luyn
sprak over de wijze waarop architectuur mensen kan helpen toe te groeien naar God. Zo word je in de gotische stijl meegenomen naar boven,
daar wordt het verlangen gewekt te
worden uitgetild boven het alledaagse. In renaissance- en barokkerken
is er meer de ervaring van boven
naar beneden. Zie bijvoorbeeld de
colonades bij de Sint Pieter in Rome:
die sluiten alle mensen in. Beide
bewegingen zijn belangrijk: ‘Hij

die is neergedaald is
dezelfde als die ook is
opgestegen’ (Ef. 4,10).

400 ‘Van der Laan’gebouwen
Burgemeester Lenferink vertelde dat in
De bisschop zegent de pieta in de nieuwe kapel.
Meer foto’s op pagina 14.
Leiden en omgeving
zo’n 400 gebouwen
zijn die door Leo van der Laan en zijn voor meisjes aan het Galgenwater en het
Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht.
zoons zijn gebouwd. Voornamelijk
voor katholieke opdrachtgevers. Het Met een architectuurwandeling, te verkrijgen bij het Rijnlands architectuurgaat naast de Josephkerk, ook om
huizen en bedrijfspanden, zoals V&D platform, komt men de belangrijkste
gebouwen tegen.
en C&A, alsmede de RK Vakschool

Tocht met het kruis op Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 22 april is er weer de tocht met het kruis door Leiden. De stad mag
weten dat het Goede Vrijdag is! Iedereen is uitgenodigd mee te lopen. De tocht begint
om 16.00 uur na de kruiswegoverwegingen in de kerken bij de Hooglandse
kerk. Er wordt een paar keer stilgestaan en het Lijden van de Heer overwogen. In de H. Lodewijkkerk is de afsluiting met de verering van het kruisreliek en de zegen. Nadien is er een
sobere maaltijd (opgave via 5218113
of jhsmithpr@gmail.com) en kan men
aansluiten bij de plechtigheden van
deze Goede Vrijdag om 19.00 uur.

Dom Hans van der Laan
Dom Hans van der Laan, benedictijner
monnik en ook zoon van Leo, neemt
een aparte plaats in. Over deze architect heeft kapelaan Remery een boek
geschreven ‘Mystery and Matter’. Deze
architect, zo vertelde Remery, heeft in
zijn ontwerpen alles in dienst gesteld
van de relatie met God. Niet alleen het
gebouw zelf (sober) maar ook de liturgische voorwerpen, het vaatwerk en de
paramenten. Tot slot van het symposium
werd het boek van kapelaan Remery
aangeboden aan de bisschop en burgemeester Lenferink.

Hoe gaat onze parochie straks heten?
Door de fusie aan het eind van dit jaar
raken alle negen parochies uit ‘Leiden
en ommelanden’ hun naam kwijt. Wie
weet hoe de nieuwe parochie moet gaan
heten, mag het zeggen!

Heiligen of openbaringsgegeven

Er is besloten dat iedere parochiaan
van de negen parochies een suggestie mag doen voor een nieuwe naam.
Mag elke naam? Nee! Het moet de
naam zijn van een heilige (meer dan
één heilige mag ook), of verwijzen
Even een hardnekkig misverstand uit naar een openbaringsgegeven uit
de H. Schrift. Met dat laatste wordt
de weg ruimen: alle kerkgebouwen
gedoeld op een bijzondere gebeurtehouden hun naam. Bijvoorbeeld de
nis of verhaal uit het Oude of Nieuwe
Lodewijkkerk en de Antoniuskerk
Testament.
blijven zo heten, maar de parochieIn Alphen en omstreken is gekozen
namen LAM Gods en De Goede Hervoor De Heilige Thomas, elders in
der gaan wel verdwijnen. De laatste
het bisdom voor Sint Jan de Doper,
namen horen namelijk niet bij een
de Heilige Drie-Eenheid of Emmaus.
kerkgebouw maar bij eerdere fusies
(respectievelijk begin 2002 en 2009).

Heeft u een goed idee? Dan horen we
dat graag vóór 1 mei door middel van
een briefje naar: Naamcommissie,
p/a Mozartlaan 20, 2253 HV Voorschoten, of een mail naar
info@rkleiden.nl.
Hoe gaat het verder? De Begeleidingsgroep – bestaande uit de beide
pastoors, een bestuurslid van alle
negen parochies plus een voorzitter en secretaris – maakt een keuze
uit alle suggesties en legt deze voor
aan de bisschop van Rotterdam, die
beslist. Degene die de ‘winnende’
naam heeft voorgedragen krijgt een
eervolle vermelding in dit blad.

25-jarig jubileum VPTZ
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De laatste levensfase duurt soms
langer dan verwacht en de naasten
kunnen hierdoor overbelast raken.
De vrijwilliger kan een aantal uren
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In de maand april viert de afdeling Leiden van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
(VPTZ) haar 25-jarig bestaan.
De VPTZ coördineert ondersteuning door ervaren vrijwilligers
aan mensen die in de laatste
levensfase zijn en thuis willen
overlijden.

bij de cliënt zijn en even de zorg
overnemen, zodat de familie wat tijd
heeft voor zichzelf. De vrijwilliger is
snel inzetbaar en aan de inzet zijn
geen kosten verbonden. De vrijwilliger heeft tijd om ‘er te zijn’. Hoe
die tijd wordt ingevuld, wordt samen
bepaald. Niets moet, maar er kan
veel.
Heeft u interesse om vrijwilliger te
worden bij de VPTZ of wilt u dat een
vrijwilliger wordt ingezet, neem dan
contact op met de coördinator van de
VPTZ op werkdagen tussen 8.30 en
17.30 uur op tel: 06-51002071.

Colour Your Mind aan de wandel
Colour Your Mind 2011 ging dit jaar
de straat op, deed mensen even stilstaan, even nadenken, bij de gedachte dat elke mens gezien mag worden.
Op de zonnige zaterdagmiddag van
19 maart trekt een kleurrijke stoet
van ruim honderd deelnemers door

Inleverdatum kopij nummer 6, bij voorkeur via
e-mail in worddocumenten: uiterlijk 27 april
2011. Verschijningsdatum: 19 mei 2011.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 7 komt 23 juni 2011 uit.
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het drukke winkelcentrum. Onder
begeleiding van de Franciscus Band
Leiden maken zij vanuit Diaconaal
Centrum De Bakkerij een Wandeling
voor Gelijke Behandeling. Verwijzend
naar de reclamecampagne ‘Moet jij
je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?’ dragen veel
deelnemers aan de demonstratieve tocht een foto van
een andere Leidenaar voor
hun gezicht. Omstanders
in de Haarlemmerstraat, de
Breestraat, reageren soms
wat verstoord, dan verwonderd, maar vooral ook waarderend.

Inhoud

Pasen 2011
Gelukkig gaan
we weer Pasen
vieren!
Een wereld
zonder
Pasen zou een
grauwe zinloze
wereld zijn.
Jezus, waarlijk
God en waarlijk
mens, is uit de dood
verrezen.
Daarom is er hoop, voor de Kerk
in Nederland, voor heel de wereld.

Op weg naar Pasen
De Veertigdagentijd is een heel
kostbare tijd van vernieuwing en
verdieping. Lukt dat ons, lukt dat
mij? Of hebben we er nog niet zo
veel aan gedaan, buiten dat koekje
minder en die bijdrage aan de vastenactie? Er is nog tijd voor een
eindsprint. Maar hoe? Dat is alleen
te beantwoorden door eerst te vragen: waar gaat het eigenlijk om?
De Veertigdagentijd is tijd waarin
Jezus ons uitnodigt ons geloof in
Hem te vernieuwen en te verdiepen.
Het is een tijd waarin de persoonlijke band met de Heer centraal staat.

Pasen in de kerk
Natuurlijk gaan we naar de kerk
met Pasen! De Week ervoor al naar
Palmpasen, Witte Donderdag en
Goede Vrijdag (2 maal!) en dan – na
Stille Zaterdag – komt het ‘Feest der
feesten’. De Paaskaars straalt zoals
de verrezen Heer in de nacht van
zijn verrijzenis straalde: Licht van
de wereld. Met het pasgewijde water
worden we besprenkeld als herinnering aan ons Doopsel. We communiceren en ontmoeten de Heer
zelf, zoals eens Maria dat mocht, de
vrouwen, de apostelen, Paulus en
zovelen de eeuwen door. Het is een
groot katholiek Hoogfeest.

Het Pasen van de Kerk
De Kerk leeft van Pasen. Daarom
kan Ze telkens weer herleven in en

6
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Herdenking Jodenvervolging
Column Digitale vrienden
dankzij Christus
en de gelovigen
die de Kerk
trouw zijn.
De Kerk lijkt
momenteel
in Nederland
Goede Vrijdag
mee te maken. De
tocht met het kruis
op Goede Vrijdag door
de stad houden we niet als
een soort folkloreoptocht! Het is
waar dat er veel weggezuiverd moet
worden en de tijd van boete over
begane zonden komt ook. Wanneer
we deze tijd dicht bij Jezus blijven
en op Hem vertrouwen, kan er een
‘doorstart’ gemaakt worden: een
klein Pasen en Pinksteren ook in
de Kerk van Nederland. De Nieuwe
Bewegingen met veel jongeren, zijn
daarin al een stapje vooruit. De
Charismatische Vernieuwing (waarover elders meer) bijvoorbeeld leeft
van de Heilige Geest die Jezus op
Pinksteren aan zijn Kerk geschonken heeft.

Kerk en Samenleving

Een persoonlijk Pasen

l  40 jaar Oecumene in de Merenwijk

We vieren Pasen samen. Maar dit
kan pas echt vreugdevol zijn als
we ook ooit een ‘persoonlijk Pasen’
hebben meegemaakt. Het moment
van een diep besef, dat de Heer
werkelijk verrezen is en bij mij
is, mij uitnodigt Hem te volgen.
Het moment dat bidden echt een
‘gesprek’ werd met Jezus, dat de
Eucharistieviering belangrijker
werd omdat Jezus daar werkelijk
tegenwoordig komt; de dag dat het
hart verlangde naar het Sacrament
van verzoening, de dag dat we op
een nieuwe manier van de Kerk gingen houden, omdat Jezus van haar
houdt. Zonder zo’n moment kan
Pasen een mooi feest zijn,
maar voorbij gaan zonder een echt
nieuw begin. Het gaat om Jezus,
die bij ons ís omdat Hij werkelijk
verrezen is.
Zo wensen we elkaar van harte een
Zalig Pasen toe.
Pastoor Smith
Rondom de Kerk
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Redactie en medewerkers van
Rondom de Kerk wensen u Zalig Pasen.

in gedachten...
Goede Vrijdag en Pasen werken
bevrijdend, want je gedachten
blijven niet staan bij je persoonlijk
lot maar gaan ver daar bovenuit
naar de zin van alle leven en lijden,
van alles wat er gebeurt; dat geeft je
hoop.
Dietrich Bonhoeffer

in: Een woord voor elke dag, Ten Have, 2004

Interview
Tekst: Jury Smit

“We waren trots op de paus!”
Een land waar parochies soms
wel zes priesters hebben en
waar de kerken bomvol zitten.
Jolanta Jankowski, Poolse en
een bekend gezicht in de SintJosephkerk, heeft prachtige
herinneringen aan haar
vaderland. Maar ook hier in
Nederland leeft volgens haar
het katholicisme. Anders,
maar niet minder mooi.
“De treinen onderweg zaten stampvol. Ze kregen de deuren amper
dicht. En binnen stond zowat iedereen op één been.” Jolanta Jankowski
kan zich het bezoek in 2002 van paus
Johannes Paulus II aan Polen nog
goed herinneren. Na een lange reis
en lang wachten stond ze dan eindelijk in Krakau, te midden van miljoenen anderen te juichen. Het was
niet de eerste keer: ook in 1979 was
ze als student al bij een pausbezoek:
“Ook toen was iedereen enthousiast.
Een landgenoot paus, dat was heel
bijzonder. Toen het nieuws op de
televisie bekend werd was iedereen
al stomverbaasd. We wisten wel dat
Karol Wojtyla een heel bijzonder persoon was. Maar dat hij paus zou worden? Dat hadden we nooit verwacht.
En nu was hij zomaar opeens bij ons.
We voelden een enorme energie en
dat heeft ons heel veel kracht gegeven, en ondersteuning. Het geloof
heerste en heerst in Polen, maar dit
gaf ons een extra kracht: ‘wij kunnen
alles, en wij willen ook verandering’.
Wij kregen iemand die ons steunde.
En we waren van alle kanten trots op
de paus. Het was een mooie tijd om
mee te maken.”

Nederlanders zijn eigenwijzer
Het bezoek van diezelfde paus aan
Nederland, in 1985 was in haar beleving heel anders: “De ontvangst
was heel koud en er overheerste een
beeld van een man die hier alleen
maar kwam preken. Die kwam zeggen
dit mag niet, dit mag wel. Mensen

waren en zijn dagelijks missen, op
zondag soms wel zes, voor kinderen,
voor studenten, voor gezinnen en
ga zo maar door. En we vierden de
eerste vrijdag en zaterdag van de
maand, voor het hart van Jezus en
voor Maria. En Allerzielen was altijd
prachtig, je ging met het hele gezin
naar het kerkhof.”

“De mensen
zijn zich hier
bewust van
hun geloof.”

hier zeggen dan al snel: ‘bekijk het
maar’. Komt dit alles omdat Nederlanders eigenwijzer zijn? Misschien
wel, maar daar zit ook een positieve
kant aan: je volgt de massa niet. Je
weet, wat je aan het doen bent. Je
hebt een eigen mening. Ik herinner me van het Polen van vroeger,
dat je best een eigen mening kon
hebben, maar dat het niet de bedoeling was dat je die uitsprak. Mensen
zijn hier ook anders qua geloof. In
Polen is bijna iedereen gelovig, ook
de mensen die wat minder naar de
kerk gaan. Hier heb je heel veel religies naast het katholicisme. Mensen
zijn hier in Nederland dan ook meer
gewend om met anderen om te gaan.
En dat is heel positief.”

Gevoel van gemeenschap
Natuurlijk, Polen was en is mooi:
“Ik heb er een mooie jeugd gehad.
Als kind kreeg ik een keer per week
godsdienstonderricht. In de kerk,
want op school mocht dat niet van
het communistische regiem. De Kerk
hoorde bij de opvoeding. Je ervoer
zo een enorm gevoel van gemeenschap. Elke dag open kerken, en er
Rondom de Kerk
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Naar de kerk om God te zoeken
Maar Nederland riep. In 1985 liep ze
hier via haar studie een stage. Toen
ontmoette ze ook haar echtgenoot:
“Via Poolse vrienden. Hij komt ook
uit Polen. Ik studeerde af, we stichtten een gezin, en ik ging werken
als administrateur in Den Haag.”
Daarnaast werd ze ook actief in de
kerk hier. “De mensen zijn zich hier
bewust van hun geloof. Dat vind
ik echt goed. Mensen komen naar
de kerk omdat ze God zoeken. Het
geloof is rijker en sterker, je doet het
echt bewust. In Polen is er ook veel
geloof, maar daar krijg je het mee
bij de opvoeding. Iets anders is dat
de structuur in Nederland zodanig
is dat je overal van af weet. Je wordt
steeds geïnformeerd via bestuur en
commissies. Die structuur is bijzonder. In Polen is dat alles veel minder
zichtbaar. Misschien komt dat omdat
de parochies hier klein zijn, en de
dingen hier dus duidelijker zijn en
makkelijker aan te wijzen, of doordat
er minder priesters zijn. In Polen zie
je in de grote steden soms wel 10.000
parochianen en zes kapelaans in een
parochie, en dan zijn er vaak ook nog
zusters die helpen. Maar toch, het is
hier heel efficiënt en goed georganiseerd.”
Soms denkt ze weer aan Polen, aan
Sacramentsdag, Allerzielen of Allerheiligen. Aan de kerken waar je altijd
binnen kunt lopen om even te bidden of gewoon voor de stilte. Maar:
“Heel raar, daar heb je bijvoorbeeld
geen vrij op Hemelvaart of op Tweede
Pinksterdag . En in Leiden heb je
toch wel een paar open kerken. En
een paar goede priesters die heel veel
aandragen.”

Kerk en Samenleving

Ongeveer een jaar geleden ontving ik voor het eerst
een verzoek in mijn mailbox van een mij bekende
vrouw, die mij ‘als vriend wilde toevoegen op Facebook’. U weet wel, een ‘Social Medium’, zo’n groep
virtuele vrienden, die elkaar via internet op de
hoogte houden van hun wel en wee. Het leek me toen
helemaal niets en heb het bericht weggedaan. Ik hou
meer van persoonlijk contact.
Na een tijdje kwam er weer een verzoek, nu van een
nichtje. Het merkwaardige was dat in het bericht een
fotootje van haar stond, maar ook van collega’s en
bekenden van mij in de omgeving van Leiden! Terwijl
het nichtje heel ergens anders woont! En die mensen helemaal niet kent! Verbaasd keek ik naar mijn
scherm.
Aan de andere kant was het ook wel intrigerend…
Wat nou, als ik met al die kennissen van mij een
vriendenkring zou kunnen vormen. Ik heb of: neem
al niet genoeg tijd om alle contacten met familie,
vrienden en kennissen goed te onderhouden, misschien is dit toch wel handig.
Ik begon ijverig op allemaal fotootjes te klikken en
had zo heel wat vrienden verzameld. Tja, en toen
werd het moeilijk. Een foto van mezelf ‘uploaden’ was
zo gebeurd, maar toen werd mij door ‘het systeem’
gevraagd een ‘profiel aan te maken’. Een profiel, ja.
Toen heb ik het maar even laten rusten, daar moest ik
nog even goed over nadenken. Als je iets op Facebook
zet, is dat immers voor iedereen te lezen.
Intussen deden allerlei mensen mij een verzoek om
vriend van ze te worden. Toegegeven, je wordt erdoor
gevleid, het is mooi dat zij je in ieder geval digitaal
willen volgen. Al deze verzoeken heb ik in een computermapje gestopt. Maar nog steeds geen profiel
geplaatst. En als ik dat dan al doe, dan komt het
volgende probleem: regelmatig interessante wederwaardigheden laten weten aan de vriendenclub. Wat
laat je deze vrienden dan zoal weten? Het moet er
ook nog aardig uitzien, met foto’s enzo. Anders doe
je niet echt mee.
Een tijdje geleden was ik bij een symposium over ‘kerk
en communicatie’. Het ging, naast gewone communicatie vooral over de ‘Social Media’. Van internetpriester Vonhögen begreep ik dat Twitter het helemaal gaat
worden, ook voor communicatie over geloof en kerk.
Berichtjes van 140 tekens, over geloof en kerk. Ik
weet het niet. Wel weet ik dat ik zelf met Twitter niet
begin. Hier haak ik af. Of het met Facebook nog iets
gaat worden, de digitale vrienden zullen het zien!
Joke Sorgdrager

De bijeenkomst ter herdenking
van de Sjoah is dit jaar op zondag
8 mei van 19.00 tot 20.00 uur in
de Hooglandse Kerk.
Medewerking aan deze bijeenkomst wordt verleend door Hans
Blom, voormalig directeur van het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en voordrachtskunstenaar Hans van der Veen. Vaste
muzikale gast is ook dit jaar Ken

Gould. Verder speelt de blokfluitiste
Hester Groenleer. Deze herdenkingsbijeenkomst mag zich in een blijvende en toenemende belangstelling verheugen. Het initiatief voor
de herdenking is destijds genomen
door de samenwerkende Classicale
Commissie ‘Kerk en Israël’ van de
PKN-kerken en de Raad van Kerken
in Leiden. In Leiden is een vruchtbare samenwerking met de Joodse
Gemeente ontstaan.

‘Dichtbij’-project Vastenaktie
Naast het ‘verweg’-project Ghana heeft MOV-groep Leiden en omgevingvoor de Vastenaktie traditiegetrouw ook een ‘dichtbij’-project
gekozen, het ‘Oriëntatiejaar Leiden’, in het Diaconaal Centrum De
Bakkerij.
Beide projecten hebben met onderwijs te maken. In Ghana willen de kinderen leren, maar is er gebrek aan goede schoolgebouwen. In Leiden en
omgeving zijn scholen genoeg, maar zijn er veel jongeren tussen de 16 en
27 jaar, die door welke omstandigheden dan ook, afhaken. Aan hen kan het
‘Oriëntatiejaar’ worden aangeboden. Zo kunnen zij werkervaring opdoen,
onderwijsmogelijkheden verkennen en sociale vaardigheden leren. Dan
vinden ze eerder een plaats in de samenleving. Van de opbrengst van de
Vastenaktie gaat 10% naar het ‘Oriëntatiejaar’ en 90% naar Ghana. Zie ook
www.rondomdekerk.nu.

Bisdom Rotterdam

Digitale vrienden

Herdenking Jodenvervolging

Wereldkerk

Rondom...

Burgy Bouwbedrijf wint Prijs Beste Leerbedrijf 2010
In aanwezigheid van onder anderen H.K.H. Prinses Máxima, Mgr. Van
Luyn en burgemeester Aboutaleb van
Rotterdam, ontving het Leidse Burgy
Bouwbedrijf op 4 maart de jaarlijkse
prijs voor Beste Leerbedrijf en de
Beste Praktijkopleider 2010. Burgy is
verantwoordelijk voor de restauratie
van de HH. Laurentius en Elisabeth-

kathedraal. Deze restauratie is inmiddels grotendeels voltooid. Mgr.
Van Luyn: “Het is waardevol dat het
restauratiewerk aan de Kathedraal
zo mooi wordt uitgevoerd en tegelijkertijd aan jonge mensen zulke
belangrijke opleidingsmogelijkheden biedt.” Meer info op de website:
www.rondomdekerk.nu .

Boodschap van de paus voor Roepingenzondag
Het thema van Roepingenzondag 15
mei 2011 luidt ‘Roepingen bevorderen in de lokale Kerk.’ Volgens paus
Benedictus XVI toont de vitaliteit
van een kerkgemeenschap zich door
het vermogen roepingen te wekken.
De paus beklemtoont in zijn boodschap het belang van het gebed voor
roepingen in gezinnen, parochies
en gebedskringen. Daarnaast is het
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volgens de paus essentieel dat elke
lokale kerk een grotere gevoeligheid
ontwikkelt voor het roepingenpastoraat door jonge mensen te helpen
om te groeien in oprechte vriendschap met de Heer. Hierin is het
persoonlijk en liturgisch gebed van
belang, het aandachtig lezen van
de Schrift en het luisteren naar het
woord van God.

Eucharistisch Triduüm voor ouderen en zieken
Het Eucharistisch Triduüm omvat elk
jaar drie dagen van ontmoeting en bemoediging voor ouderen, zieken en hun
echtgenoten. Twee enthousiaste deelnemers zijn vertellen over hun ervaring:
mevrouw Tettero en de heer De Koning.
Beiden kijken er ieder jaar naar uit
en koesteren de keren dat ze het
mochten meemaken. Mevrouw Tettero kwam vroeger samen
met haar man. Na zijn overlijden is zij blijven komen
en ze vindt het heerlijk. Ze
geniet van het samenzijn.
De H. Mis, het Lof, ze houdt
ervan. Mevrouw Tettero: “Ik

ga er heen voor mezelf. Ik geniet die
dagen enorm en kijk er steeds erg naar
uit. Ik wil er geen dag van missen en
ga altijd drie dagen.”

‘Een intense beleving’
De heer De
Koning was
vroeger vrijwilliger bij het
triduüm maar
zijn gezondheid laat dat
niet meer toe.
Nu komt hij als deelnemer en spreekt
er vol warmte over. “Die dagen geven
me innerlijke kracht. Iedereen die in
staat is te gaan zou moeten komen.

Bezoek uit het katholieke Torún
Leiden heeft al jaren een vriendschapsband met de Poolse stad
Torún. Van 22 tot 25 juni komen
weer ruim veertig mensen naar
Leiden.
Mensen uit klassieke muziek, sport,
maatschappelijke zorg, onder wie
ook de directeur van een blijf-vanmijn-lijfhuis vormen de delegatie.
Dat huis heeft veel Leids sponsorgeld
gekregen. Het bezoek staat in het
teken van uitwisseling van ervaringen op de verschillende terreinen.

Zo hebben hockeymensen contact
met Roomburg en journalisten met
het Leidsch Dagblad. Het verdere
algemene programma van het bezoek
wordt later bekend gemaakt.
Torún heeft een prachtige binnenstad met vijf grote historische kerken, die allemaal druk bezocht worden. In de straten zie je veel jonge
religieuzen en priesterstudenten.
Clustervorming uit overwegingen
van efficiënt inzetten van priesters
en vrijwilligers is daar niet aan de
orde…
Wilbert Hettinga

Jubileum Paasbrodenactie!
Omdat Diaconaal Centrum De Bakkerij dit jaar 25 bestaat, zijn
er twee Paasbroden te bestellen van elk 450 gram: het traditionele Paasbrood, én een brood van honing, spelt, cranberry’s, rozijnen, noten en amandelspijs. Een bijzonder
brood van bakkerij Ús Bertus! U kunt natuurlijk ook beide
broden bestellen, dan geeft u de protestantse en roomskatholieke diaconieën een extra steuntje in de rug in dit
jubileumjaar. Het werk van De Bakkerij bestrijkt niet alleen Leiden, maar ook de regio. Info en bestelling via uw
parochie of bij De Bakkerij, Oude Rijn 44b/c, 5144965,
info@debakkerijleiden.nl. De Paasbroden zijn op Palmzondag 17 april van 14.00 tot 17.00 uur af te halen bij De
Bakkerij of na afloop van de viering in uw parochiekerk.
Zie ook www.debakkerijleiden.nl.
Rondom de Kerk
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Wilt u ook komen?
Het Eucharistisch Triduüm is in de
Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude-Dorp, op dinsdag 10, woensdag
11, en donderdag 12 mei. Inloop en
koffie vanaf 10.30, om 11.00 uur H.
Mis en daarna verzorgde lunch, gezelligheid, muziek, geestelijke verdieping, 14.00 uur Lof. Einde rond
15.00 uur. Deelname is kosteloos,
voor vervoer kan worden gezorgd.
Opgave en info info@triduum.nl,
Secretariaat Triduum tel. 06 - 22 06
30 22. Zie ook www.triduum.nl.

Het is een intense beleving. Elkaar
steunen, luisteren naar de geestelijke woorden, het één zijn met elkaar,
samen bidden en zingen. Het geeft
mij een gevoel van blijdschap. Ik
heb het zelf ook nodig. Tijdens deze
dagen voel ik ook de aanwezigheid
van Onze Lieve Heer. Het triduüm
geeft mij de kracht om door te zetten. Als je nog nooit geweest bent,
probeer het een keer. En als je één
keer geweest ben, dan ben je verkocht.”

Inzameling voor
Baby Hope
In de Rondom de Kerk van oktober
vertelden wij over het inzamelpunt
voor ongebruikte kraammaterialen
voor Baby Hope: de pastorie van de
Petruskerk. Uit de reactie bleek dat
Rondom de Kerk gelezen wordt! Van
alle kanten kwamen er pakken en
dozen met restanten. Er zijn nu ook
inzameladressen in Leiderdorp: bij
Monique Berends, Brittenburg 15,
aflevering na afspraak via moniqueberends@gmail.com en in Zoeterwoude: bij Marlies Houdijk, tel.
541 76 04. Ongebruikte artikelen
uit Nederlandse kraampakketten
zijn enorm waardevol tijdens en na
bevallingen in ontwikkelingslanden.
Info www.stichtingbabyhope.org.
MOV Leiden een omgeving
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Jury Smit

“Snijden aan de wortels is slecht voor de boom”
Ruim twintig jaar zit hij nu in Nederland. Pastoor
´ afkomstig uit Polen, kan nog steeds
Slawomir Trypuc,
met de nodige afstand kijken naar de Nederlands
kerkprovincie. Tegelijkertijd praat hij veel met collega’s in het bisdom, zodat hij wel degelijk van de hoed
en de rand weet. We treffen hem laat op zondagmiddag, na afloop van de tweewekelijkse Poolse mis in de
Sint- Josephkerk. “Nederland twijfelt,” vindt hij.
“We praten wel even na de Mis”, stelt
hij voor door de telefoon, “vóór de
mis heb ik altijd mensen die willen
biechten.” De Mis wordt goed bezocht,
de Josephkerk is gevuld met gauw
een paar honderd mensen. De gemiddelde leeftijd zal zo’n 35 jaar zijn, en
af en toe hoor je een klein kind huilen
naast een mooi zingend kerkkoor.
Het is de eerste zondag van de vasten, en wie wil kan aan het begin van
de mis een askruisje halen. Niet echt
een kruisje, de as wordt eerder over
je hoofd gesprenkeld. Opvallend is
dat er niet veel mensen te communie
gaan. “Nee, dat klopt”, zegt Trypuć
na afloop, “de meesten willen eerst
gebiecht hebben. De eerste weken van
de vasten heb ik het daar erg druk
mee. Rond Pasen gaat denk ik 75 %
van de mensen ter communie.”
De Mis lijkt een getrouwe afspiegeling
van de Mis in Polen. Alles gebeurt in
de volkstaal, mensen knielen in de rij
voor waar ooit communiebanken stonden en ontvangen dit Sacrament op de
tong. Na afloop wordt pastoor Trypuć
meteen omringd door mensen die een
afspraak willen maken.

Veel aandacht voor Sacramenten
Is dit een Pools eiland in Nederland?
“Noem het een Poolse plek”, zegt hij,
“de meeste mensen hier zijn goed
geïntegreerd in Nederland. Samen
met de gemeenten in Hillegom, Den
Haag en Rotterdam vormen we een
Poolse parochie binnen het bisdom.
We hebben zo’n 1500 adressen.” Een
dieselpriester? “Ja, zo zou je me wel
kunnen noemen. Ik rijd 55.000 kilometer per jaar, ik leg er in zo’n jaar
toch al gauw zo’n 300 huisbezoeken
af. Het is een jonge parochie zoals je
ziet, ik heb bijna geen begrafenissen.

We besteden hier veel
aandacht aan de Sacramenten, zoals de biecht.
Het kan zijn dat mensen
ons conservatief vinden.
Maar ik zou het zelf eerder consequent willen noemen.

“Het kan zijn
zijn.” Hij verandert van beeld: “Je
dat mensen
moet wel uitkijken met het wegons
conservaEen levendige parochie
gooien van je principes. Als je aan de
tief vinden.
wortels van een boom gaat snijden is
Ik hoor in Nederland wel van menIk noem het
dat slecht voor de boom. Dan houd je consequent.”
sen die sommige Sacramenten
alleen hout over. Daarom kom ik ook
zouden willen afschaffen. Dat is
zo graag hier in deze kerk. Het is hier
niet goed, denk ik. Ik zie dat veel
mensen in Nederland twijfelen. Mijn een heel levendige parochie. Parochies als deze zijn belangrijke paroindruk is dat de kerk in Nederland
chie voor de toekomst van de kerk.”
heel sterke fundamenten heeft
maar dat de muur en het dak zwak

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Stijn Fens
Titel Vaticanië: De geheimen van de paus
Uitgever Athenaeum – Polak & Van Gennep,
2010 Prijs € 16,95
ISBN 978 90 253 6769 5 Aantal pagina’s 224
Als jongen van twaalf jaar stond Stijn Fens
met zijn ouders op het Sint-Pietersplein. Op
die avond kwam er witte rook en Johannes
Paulus II bleek de nieuwe paus te zijn. Sindsdien heeft de fascinatie voor het Vaticaan hem
niet losgelaten.
Als verslaggever voor RKK en KRO verblijft
hij veel Rome en gaat regelmatig mee met de
paus als deze op reis is. Zo leert hij het Vaticaan van binnen en van buiten kennen. In dit
boek neemt hij de lezer mee op ontdekkingsreis door de vertrekken van het Vaticaan en
langs diverse personen die daar een rol spelen.
Rondom de Kerk
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Vele interessante
wetenswaardigheden worden vehaald.
Echte geheimen staan er natuurlijk niet in.
Het boek gaat over de positie van het Vaticaan
in de wereld en over haar organisatie, over de
kleding van de paus, over Nederlanders in het
Vaticaan, over het dagelijks leven dat zich hier
afspeelt, over een pausreis, over het Vaticaan
en de media en – onvermijdelijk – over de Kerk
en seksualiteit.
Fens schrijft vlot en onderhoudend met een zekere gezelligheid. Soms is hij kritisch, maar altijd schrijft hij met liefde voor zijn onderwerp.

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

Onderweg naar Pasen

Hulp bij de diaconie

Pasen vormt het absolute hoogtepunt in de liturgie van ons
geloof. Het is dan ook de drukste tijd van het jaar in het parochiegebeuren. Het begint al met de viering op Aswoensdag,
met direct daarna de Vastenactie die van start gaat. Er wordt
een solidariteitsmaaltijd gehouden. Ook de kinderen doen
mee aan het inzamelen van geld
voor het goede doel in Ghana en
zij bereiden zich al knutselend
met elkaar voor op het paasfeest.
De nieuwe paaskaars ligt klaar,
de prachtige zilveren kandelaar
krijgt een reparatiebeurt door
zilversmid Irene Kuijt en Riet
Karreman zorgt ervoor dat de
kandelaar weer van boven tot
onder glimt. Het Hartebrugkoor
studeert een nieuwe mis in die
met Pasen voor het eerst wordt
uitgevoerd: de Messe Lyrique van
de Nederlandse componist Frank van Nimwegen, het is een
prachtige vierstemmige mis met een kleurrijke orgelpartij.
Er moeten palmtakken worden geknipt. Aangezien bij ons de
palmen niet langs de straat groeien gebruiken we in Nederland de snoeitakken van de buxusplant.
De kinderen versieren er de palmpaasstokken mee.
Op Palmzondag de
palmwijding en uitreiking. Dan volgt
de Goede Week vol
liturgische vieringen. Witte Donderdag met de plechtige Eucharistie. Op Goede vrijdag ’s morgens eerst de kruisweg
met de kinderen, ’s middags met de volwassenen waarbij volgens traditie in de Hartebrug vrijwilligers een eigen overdenking bij de staties voorlezen.
’s Avonds de plechtigheden met kruisverering.
Op paaszaterdag het hoogtepunt in de Paaswake met de ceremonies rond licht, vuur en water en de volgende morgen de
plechtige Eucharistieviering waarbij weer veel gelovigen onze
kerk zullen bezoeken, die we hartelijk welkom heten en een
zalig Pasen zullen toewensen!
Corry Arendse

De pastoraatgroep van de Hartebrug is op zoek naar iemand die graag aandacht wil schenken aan ouderen, zieken en hulpbehoevenden en op die manier de werkgroep
diaconie wil versterken. Is dat iets voor u? Meld u zich dan
aan bij het parochiesecretariaat. Uw hulp is zeer welkom!

Rondom de Kerk
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Kerkmuziek op Beloken Pasen
Op zondag 1 mei, de octaafdag van Pasen, wordt de
Eucharistieviering muzikaal bijzonder omlijst. Het Dameskoor zingt die zondag de Missa in Simplicitate van Jean
Langlais. Deze mis wordt niet vaak in Nederland gezongen. Uit enthousiasme heeft een aantal dames van buiten
de parochie zich voor de gelegenheid aangesloten. Het
Hartebrugkoor zong al eerder een ordinarium van deze
blinde Parijse organist, die verbonden was aan de Basilique
Ste Clotilde, in de voetsporen van César Franck en Charles
Tournemire. Daarnaast zal een selectie uit het Dameskoor
de wisselende gezangen (het proprium) ten gehore brengen. Zij zingen als vrouwenschola het gregoriaans gerestitueerd, dat wil zeggen dat de gezangen na bestudering
van de oudste bronnen opnieuw op papier zijn gezet. Wie
hierin is geïnteresseerd, kan het naslaan op internet:
www.gregor-und-taube.de.
Jeroen Pijpers

VIERINGEN

Door de week:

Vieringen rond Pasen
in de Hartebrug

Iedere dinsdag en donderdag:
om 9.00 u. Eucharistieviering.

Zondag 17 april 11.00 uur
Palmzondag Eucharistieviering met
intocht-palmwijding-palmuitreiking m.m.v.
Hartebrugkoor tevens kinderwoorddienst
Donderdag 21 april 19.30 uur
Witte Donderdag Eucharistieviering
m.m.v. Schola Cantorum

april 2011

om 11.00 u. Eucharistieviering.

Kinderwoorddienst:
Tijdens de zondagviering op iedere 1e, 3e en 5e zondag
van de maand.
Bijzondere viering:
15 mei om 11.00 uur
Eerste H. Communie.

Vrijdag 22 april
11.00 uur Kruisweg met kinderen
15.00 uur Kruisweg m.m.v. Dameskoor
19.30 uur Goede Vrijdagplechtigheden
m.m.v. Schola Cantorum

AGENDA

Koffiedrinken
Na de zondagviering op
17 april, 1 mei, 15 mei
in de Romanuszaal.

Zaterdag 23 april 21.30 uur
Paaswake m.m.v. Hartebrugkoor

Inzameling Voedselbank

Zondag 24 april 11.00 uur
Plechtige Eucharistieviering
m.m.v. Hartebrugkoor

Zondag 1 mei.

Ouderensoos
Iedere woensdagmiddag
van 13.30 – 16.30 uur
in de Romanuszaal.

Mooi geschenk voor de Zonnebloem

Dameskoor repetitie
Dinsdagochtend
10.00 – 11.30 uur.

Hartebrugkoor repetitie
Woensdagavond
19.45 – 22.15 uur.

Pastoraatgroep
Vergadering
Iedere eerste en derde
dinsdag van de maand
van 10.00 – 12.00 uur.

In vuur en vlam
Het is een leuke groep geworden van zeven jongeren, die
op 11 juni het H. Vormsel gaan ontvangen. De meesten kennen elkaar al van de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Samen met Jos Frantzen en Maayke Conrads werken zij
aan het project ‘In vuur en vlam’ van het bisdom Rotterdam.
Ze hebben een werkboek gekregen met verhalen, tekeningen en allerlei opdrachten die er uiteindelijk toe moeten
leiden dat ze in vuur en vlam raken om het sacrament te
ontvangen.
Veel succes!

Op zondag:

Het is al weer een tijdje geleden dat de bingomiddag van
de Zonnebloemafdeling Hartebrug/Lammenschans in de
Romanuszaal enorm verrast werd. Het bestuur van deze
afdeling ontving uit handen van Paul Overdijk, ambassadeur Monuta Charity Fund een cheque van 540 euro.
Met dit geld werd een nieuw bingo-apparaat aangeschaft.
Met dit nieuwe apparaat worden gasten met een minder
goed gehoor in de gelegenheid gesteld om zelfstandig
met het spel mee te kunnen doen. De cijfers worden niet
alleen genoemd, maar kunnen ook via een scherm afgelezen worden. Alle activiteiten die georganiseerd worden
door de Zonnebloemafdeling kunnen slechts plaats vinden
dankzij de geweldige inzet van vele vrijwilligers, die dit
met liefde en geheel belangeloos doen. Het nieuwe apparaat maakt het ons wat makkelijker. Daarom willen wij
Monuta ook langs deze weg normaals hartelijk danken.
Namens het bestuur van De Zonnebloem, Leny van Loon
Rondom de Kerk

Kerkbestuur
Vergadering
12 mei 20.00 uur.

PERSONALIA
Gedoopt
6 maart 2011
Daniel van der Geer
Zoon van Erwin en Victoria
van der Geer – Bock.
27 maart 2011
Doke Enthoven
Dochter van Leo en Petra
Enthoven – van Overveld.
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Overleden
6 februari 2011
Leo Romeyn
83 jaar
Leo is jarenlang zanger geweest
bij het Hartebrugkoor. Zelfs toen
de ziekte van Parkinson hem beperkingen ging opleggen bleef
hij het koor trouw samen met
zijn vrouw Gerda. Totdat het
zo’n zes jaar geleden echt niet
meer ging en hij in een verpleeghuis in Wassenaar werd opgenomen. De uitvaart met aansluitend begrafenis op11 februari
vond plaats in Wassenaar, maar
wel met voorganger pater Ton
Peters en medewerking van het
Hartebrugkoor. Zijn gedachteniskruisje werd in de Hartebrugkerk
opgehangen.
25 februari 2011
Tine Taverne - Zuidervaart
85 jaar
Tine was een hardwerkende
vrouw, met aandacht voor de
mensen om haar heen, voor haar
neven en nichten, een lieve tante. Ook al kwam ze van de boerderij, met dieren heeft ze het
nooit zo goed kunnen vinden.
Omdat ze handig was en van
aanpakken wist, hielp ze graag
anderen. Met haar man heeft ze
veel gereisd en menig keer is ze
mee geweest met de parochiebedevaart naar Kevelaer. Na de
uitvaartdienst op 2 maart in de
Hartebrugkerk vond de crematie
plaats op Rhijnhof.
3 maart 2011
Jacques de la Rie
75 jaar
Jacques studeerde wiskunde en
werkte bij het Universitair Rekencentrum. Daar hield hij zich
onder meer bezig met het schrijven van softwareprogramma’s.
Daarnaast was hij ook nog docent informatica. Jacques was
een regelmatige bezoeker van
de vieringen in de Hartebrugkerk. Hij was een bescheiden
mens: met principes en zeer gehecht aan tradities. Op 10 maart
vond de uitvaartdienst plaats in
de Hartebrugkerk en aansluitend
de begrafenis op Rhijnhof.

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.

Van het Bestuur
Het zijn roerige tijden in de katholieke kerk en in onze Leidse parochies in het bijzonder. De clustervorming overheerst
in alle besprekingen en dat is ook logisch: samen zoeken we
naar de meest optimale manier om de geloofsgemeenschap
van ‘Leiden en Ommelanden’ vorm te geven. Wat vooral
heel nadrukkelijk zal veranderen is de manier waarop onze
priesters en pastoraal werkers werkzaam zullen zijn binnen
ons cluster. Elke deelgemeenschap heeft vanaf 1 september 2011 geen eigen pastoor meer. Het hele pastoraal team
werkt voor het gehele cluster. Nu het vertrouwde beeld van
‘de eigen priester en pastoraal werker’ verdwijnt, zullen de
lokale pastoraatsgroepen een belangrijker taak krijgen omdat zij een representant en bindend element van de plaatselijke gemeenschap zullen worden. De pastoraatsgroepen
ondersteunen het team bij de uitoefening van hun werk.
Zij zorgen voor de coördinatie van het pastoraat binnen de
geloofsgemeenschappen. Door hun bekendheid bij mensen
worden de leden van de pastoraatsgroep voor een brede
groep mensen dus het gezicht van onze geloofsgemeenschap.
Ondanks deze grote veranderingen blijven er veel mooie
dingen in onze Goede Herderparochie gebeuren. De voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie zijn in volle
gang en er vinden in de maanden april en mei de nodige
bijzondere vieringen en activiteiten plaats rondom Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En dit zijn slechts de opvallende dingen die gebeuren. Laten we niet vergeten
dat meer op de achtergrond ook veel vrijwilligers actief
zijn om gestalte te geven aan het samen kerk zijn. Dan
denken we bijvoorbeeld aan het werk op het gebied van
diaconie en catechese en ook aan het ondersteunend werk
om de kerk als organisatie te laten lopen als een geoliede
machine. Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat zoveel
mensen zich verantwoordelijk weten voor en een bijdrage
leveren aan de vitaliteit van onze gemeenschap en van onze
parochie!
Thomas Blom, bestuurslid

Pastorale bijdrage
Ditmaal treft u de pastorale bijdrage aan op de pagina van
de St. Laurentiusparochie op pagina 21 van dit nummer.

(Paas)kaars decoratie
In iedere katholieke kerk staat de Paaskaars als symbool van
het Licht van Pasen. Het licht dat de verrezen Jezus opnieuw
Rondom de Kerk
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in de wereld brengt, wordt in de
Paaswake prachtig verbeeld wanneer de plechtige intocht van de
Paaskaars plaatsvindt in de donkere kerk.
In onze parochie valt de Paaskaars
bijzonder op door de prachtige decoratie. Deze wordt al gedurende
een aantal jaren verzorgd door
Edylien Verhoosel. De activiteiten
van Edylien blijven overigens niet
hiertoe beperkt. Zij staat bekend
om haar creatieve bijdragen aan
Edylien Verhoosel
de liturgische ruimte. Zo heeft ze
ooit met een groep parochianen een hongerdoek gemaakt
dat jaarlijks in de Meerburg wordt opgehangen tijdens de
veertigdagentijd. En ook één van de kerststallen is van haar
hand. Daarnaast is Edylien betrokken bij de bloemversieringen van de Meerburgkerk.
“Het begon eigenlijk in de periode dat ik met mijn dochters de
schoolmis bezocht. Na afloop van de viering liep ik vaak met
pastoor Versteegen naar de kerk. Hij motiveerde me om me in
te zetten voor de parochie.
Maar we werken natuurlijk altijd met een clubje mensen.
Ferdinand Vonk en Theo Rotteveel zijn bijvoorbeeld mensen
die altijd in de kerk te vinden zijn als er iets aangepakt moet
worden!”
In onze parochie De Goede Herder zijn kaarsen te bestellen
die Edylien bij gelegenheid van een doop, een huwelijk of jubileum van een passende decoratie voorziet.
De baten zijn voor het restauratiefonds van de Meerburgkerk.

Boekenmarkt was groot succes!
Bananendozen vol boeken stonden op de uiteinde van de
kerkbanken tijdens de eerste boekenmarkt in de Meerburgkerk. Boeken van Konsalik lagen naast meisjesboeken over
Marjoleine, boeken over Zeeland, computers, geschiedenisboeken, maar ook veel streekromans en moderne literatuur.
Katholieken blijken fervente reizigers getuige de vele reisboeken over verre oorden. De boekenmarktcommissie heeft geprobeerd alle boeken, die belangeloos waren ingebracht door
alle parochianen, zoveel mogelijk te sorteren op onderwerp
en dat is goed gelukt.
“We wisten echt niet wat we moesten verwachten maar een
kwartier voor de start stonden er al mensen klaar en het is
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De boekenmarktvrijwilligers bij elkaar

eigenlijk beide dagen aardig druk gebleven”, blikt initiatiefneemster Mieke Lutz terug op de boekenmarkt. De boekenmarkt trok veel inwoners van Zoeterwoude, Leiderdorp
en Leiden, maar ook professionele boekenkopers wisten de
weg naar de Hoge Rijndijk te vinden. Net zoals dat vaak
op de vrijmarkt op Koninginnedag gaat, waren deze professionals als eerste binnen en kochten daar veel boeken
op. Gelukkig bleven er genoeg andere én aantrekkelijke
geprijsde boeken over om een schitterend resultaat te behalen. Maar liefst € 3250 kon worden bijgeschreven op de
rekening van het restauratiefonds van de linkertoren van
de Meerburgkerk.
Of dit succes een vervolg krijgt is nog niet zeker. De boekenverkoop was vooral geïnitieerd om geld op te brengen voor
het restauratiefonds, maar kan gelijktijdig gezien worden
als een experiment. Een geslaagd experiment!

Thuiscommunie

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

Kindernevendienst

Door-de-weekse
vieringen
Menswording

Op de eerste woensdag van de
maand is er in de Menswording
om 09.30 uur een Eucharistieviering, op de andere woensdagen is er een woord- en gebedsdienst. Aansluitend aan de
vieringen wordt er gezamenlijk
koffie gedronken.
Op de donderdagavond is er in
de Menswording om 19.15 uur
Avondgebed.

Restauratie feestelijk van start
De officiële start van de restauratie aan de linkertoren van
de Meerburgkerk werd op zondag 13 maart gegeven door
het zegenen van de steiger door pastoor Jaap van der Bie.
In een toespraak kort daarvoor benadrukte de pastoor dat
de restauratie niet had kunnen plaatsvinden zonder de inzet van vele vrijwilligers, donateurs en sponsoren en van de
restauratiecommissie in het bijzonder.
Het is de bedoeling dat de restauratie nog voor de zomervakantie voltooid wordt. Daarna is de binnenkant van de
‘oude dame’ aan de beurt. De werkgroep herinrichting
Meerburgkerk is al enkele maanden hard aan het werk
om te bekijken hoe een meer intieme sfeer kan worden
gecreëerd waarin, vanaf 2013, ook de kerkgangers van de
Menswording zich helemaal thuis zullen voelen. Dit kan
natuurlijk niet bereikt worden door het aanpassen van het
interieur alleen. Ook wij, parochianen van beide zijden van
de Rijn, zullen ons aan elkander aan moeten passen. In veel
werkgroepen is dit al vanzelfsprekend, maar er is ook nog
veel onbegrip, omdat niet iedereen ingesleten gewoontes
zomaar los kan -of wil- laten. Met de cluster in het vizier
is het nu meer dan ooit tijd om onze verschillen opzij te
zetten, onze krachten te bundelen en samen een hechte
geloofsgemeenschap te vormen.

Meerburg
Op de derde woensdag van de
maand is er in de Meerburgkerk
om 09.30 uur een Eucharistieviering.
Iedere woensdagmorgen is er van
10.00 – 12.00 uur in de pastorie
van de Meerbug gelegenheid om
een kopje koffie te drinken.

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 moeten zitten. Vind jij dat ook? Kom dan
mee naar de kindernevendienst!
Eerstvolgende dienst is op zondag 22 mei in allebei de kerkgebouwen.
We hopen je daar te zien!

Palmpasenstok maken
Op woensdagmiddag 13 april
willen we weer gezamenlijk de
palmpasenstok maken. Als je
mee wilt doen, meld je aan bij
Astrid Coene 071-5820814.
Locatie: Meerburgkerk, tijd:
13.30 uur tot ± 15.00 uur. Graag
een stok in de vorm van een
kruis meenemen.

Wel en wee
Overleden

Hendrika Klappe-Drent,
88 jaar, 12 februari 2011.

Iedere tweede zondag van de
maand in De Meerburg en in de
Menswording.

Adriana Pieters-Schotten,
94 jaar, 16 februari 2011.

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 geloof, 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. Iedere laatste vrijdag van de maand van 20 tot 22
uur in de Menswordingkerk.
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Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Aankomende data zijn op zaterdag 7 mei en zaterdag
4 juni 2011.
Wilt U van deze dienst gebruikmaken? Voor aanmeldingen en
vragen: Miep Vroonhof 0715891626.

Kerkcafé en Inloopkoffie

Joges

De restauratiecommissie, vlnr Leo Koot, Anton Houdijk en Fernando
Salinas naast pastoor Van der Bie.

Rondom de Kerk

Agenda
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Wim Kagie,
86 jaar, 22 februari 2011.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze
parochiepagina’s in de volgende Rondom de Kerk kan
t/m zondag 17 april 2011. Het
volgende nummer van Rondom de Kerk verschijnt op 19
mei 2011.
E-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yahoo.
com

O.L.VROUW HEMELVAART/ST. JOSEPHPAROCHIE
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel.: 071 – 521 81 13.
Website: www.olvrouwhemelvaart-sintjoseph.nl.
Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 – 521 81 13, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, 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.
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Zegening kapel

De 12 statie in de kerk

Op 4 maart is de Verrijzeniskapel door onze bisschop in aanwezigheid van zo’n 180 mensen gezegend. Vooraf hadden
mgr van Luyn, burgemeester Lenferink en kapelaan Remery
gesproken over de Van de Laan architecten familie. Hun referaten worden in een geïllustreerde brochure uitgegeven.
De nieuwe kapel is een
plaats voor rustig gebed
geworden. Een kleine flyer
geeft uitleg bij de beelden
en grafsteen. Wanneer de
kerk open is, is deze kapel
altijd toegankelijk.

Bovenaan is nog net het
kruisopschrift zichtbaar: INRI,
Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Jezus de Nazarener, Koning van de Joden. Maria is
een en al aanbidding. Zoals
wij ook Jezus in het Allerheiligste aanbidden, waar Hij
Zich volkomen wegschenkt
zoals op het kruis. Johannes
lijkt te zeggen: Stop even alle drukte, om te zien wat hier
gebeurt.

Op weg naar de Eerste Heilige Communie
Vier kinderen uit onze parochie bereiden zich hier op voor.
De Viering is in deze kerk zondag 22 mei om 11.15 uur.
Zie verder het bericht op de Sint Petruspagina.

De burgemeester,
bisschop en burgemeester krijgen het
boek van kapelaan
Remery (links). De
bisschop zegent de
kapel (onder).

JP2 Zaligverklaard – 1 mei
Almachtige en barmhartige God, Gij schenkt uw genade aan
iedere tijd. Wij danken U voor het leven van paus Johannes
Paulus II, die uw Kerk is voorgegaan als priester, herder en
profeet en voor de wereld een getuige is geworden van uw
waarheid omtrent de waardigheid van iedere mens, naar uw
beeld en gelijkenis geschapen.
Moge zijn leven en leer ons sterken nu we dit nieuwe christelijke millennium zijn binnengegaan.
Door Christus onze Heer. Amen.

Rozenkrans in mei
In de maand Mei wordt elke avond van de weekdagen de
Rozenkrans gebeden, om 19.00 uur en woensdag om 18.30
uur. Het is goed om zo in alle rust met elkaar te bidden voor
de vele intenties.

Tweede Infoavond clusterproces

Bezinningsavond – 17 april
De zondagavond voor Pasen is er weer een bezinningsavond
in de kerk. Men kan vrij in een uit lopen.
Na een korte overweging is er aanbidding, worden liederen gezongen en teksten gelezen. Meerdere priesters zijn er
voor de Biecht en er zijn gebedsteams voor speciale intenties. Het is telkens weer een mooie voorbereidingsavond op
het komende Hoogfeest. Van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur.
Rondom de Kerk
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Woensdag 18 mei is de tweede Infoavond over het proces van
clustering, Steenschuur 17, 20.00 – 22.00 uur. Hoe gaat het
proces? Zijn er al belangrijke besluiten gevallen? Hoe ziet
het beleid er uit voor de toekomst? Wat zijn de antwoorden
op eerder gestelde vragen aan het bisdom? We geven een
update volgens de stand van zaken. Deze avond wordt ook
voor de H. Lodewijkparochie gegeven. Iedereen is welkom.
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Vaste Vieringen

Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie
met samenzang.
Zondag 11.15 uur Eucharistie
met koorzang, Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie.
Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie.
Poolse Mis Op de 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.

Tweedehands markt voor Haïti
Onze parochie heeft, zoals bekend, een band met de Sint Joseph parochie in Haïti. Veel mensen dragen hier aan bij door
gebed en financiële ondersteuning. Dank daarvoor! We organiseren regelmatig activiteiten om met name informatie
over de parochie te geven en fondsen te werven.
Zaterdag 28 mei 2011 van 10.00 – 16.00 uur wordt een markt
georganiseerd, waar u spullen kunt kopen die nog prima
zijn voor een tweede leven. Behalve dat dit goed is voor het
milieu, is de opbrengst voor Haïti. Ook kunnen er originele
diensten of zelfgemaakte producten worden gekocht.

Agenda

Voor deze markt zijn we op zoek naar kleine spullen (geen
grote meubelen, maar bv. wel kleding), diensten en producten. Komt u spullen tegen die hiervoor bruikbaar zijn of
heeft u creatieve aanbiedingen, dan kunt u deze op vrijdag
27 mei tussen 19.00 – 22.00 uur bij de Ridderzaal, Alexanderstraat 1 afgeven. Wilt u het eerder kwijt dan kunt u een van
de MOV leden aanspreken of contact opnemen met Karin
Rood (06 – 521 64 113).
We hopen veel ‘kopers’ te begroeten op 28 mei!
Werkgroep Diaconie en MOV

April

Maandag 11 april
2e ouderavond Eerste Heilige
Communie.
Woensdag 13 april
11.00 – 12.00 uur aanbidding in
de Sint Petrus.
Zaterdag 16 april
● Bezinningsuur in de
H. Lodewijk. Zie daar.
● 14.00 Palmpasenstok maken
in de Ridderzaal.

Wie is dat toch?
Achter in de kerk was ineens een nieuwe heilige te zien!
Toch is deze heilige geen onbekende in de kerk. Decennia
lang was ze links voorin de kerk te zien knielend voor het H.
Hartbeeld, dat stond waar nu Sint Joseph staat. Wie H. Hart
zegt, denk aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. Zo
heet deze heilige.
Margareta Maria leefde van 1647 tot 1690 en was een zuster
van de Orde der Visitatie in het Franse klooster te Paray le
Monial. Daar in de kapel verscheen Jezus aan haar en toonde Zijn heilig Hart. Hij vroeg om de devotie tot het H. Hart
te bevorderen o.a. door het heilig Uur
en de eerste Vrijdag. Het hart is het
onmiskenbaar symbool van de liefde. Jezus’ woorden tot zuster Maria
Margaretha: “Zie het Hart dat zozeer
van de wereld heeft gehouden”.
Nu knielt zij weer neer bij haar Heer
en aanbidt Hem. Een uitnodiging om
het kerkgebouw vooral te beleven als
een plaats van gebed en aanbidding.

Zondag 17 april
● 11.15uur Palmzondagmis met

processie.
● Bezinningsavond. Zie hiernaast.
Woensdag 20 april
Voor én na de Mis van 19.00
uur biechtgelegenheid.

Tijden van het H. Triduum
Witte Donderdag 21 april
20.00 uur Eucharistieviering
met voetwassing en erna aanbidding bij het rustaltaar.

Landelijke Pater Pio dag 25 mei
In Nederland zijn negen Pater Pio gebedsgroepen. Op de
geboortedag van de heilige komen zij bijeen, dit jaar in Sint
Michielsgestel. Na de Mis is er een inleiding over Pater Pio
als biechtvader, gezamenlijke lunch en nadien aanbidding
en een plechtig Lof.
Zie t.z.t. de folders met alle informatie en opgave mogelijkheid. Info bij pastoor Smith.
Rondom de Kerk
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● 21.00 uur Paaswake met Sint

Josephkoor.
Pasen 24 april
11.15 uur Hoogmis met
Magnificatkoor.
2e Paasdag 25 april
11.15 uur Mis met samenzang.
Woensdag 27 april
10.00 uur KBO Mis in de
dagkapel van de Sint Petrus.

Mei
Maandag 3 mei
19.00 uur Rozenkrans
Elke weekdag.
Donderdag 5 mei
Heer, leer ons bidden. Na de
19.00 uur Mis in de H. Lodewijk.
Zaterdag 7 mei
10.30 uur Pater Pio gebedsgroep.
Woensdag 11 mei
11.00 – 12.00 uur aanbidding in
de Sint Petruskerk.
Donderdag 12 mei
Lezing Kerk, kerken en kerkgemeenschappen. Zie elders.
Donderdag 19 mei
● 14.00 – 16.00 uur aanbidding
in de Sint Joseph.
● Lezing Kerk en religies.
Zondag 22 mei
11.15 uur Eerste Heilige
Communie.
Woensdag 25 mei
● 10.00 uur KBO Mis in de

dagkapel van de Sint Petrus.
● Landelijke Pater Pio dag.

Zie hiernaast.
Zaterdag 28 mei
2e handsmarkt voor Haïti.

Goede Vrijdag 22 april
15.00 uur Kruisweg
16.00 uur Tocht met het kruis
(zie H .Lodewijkpagina)
19.00 uur Plechtigheden in de
H. Lodewijkkerk.

Vast noteren:

Paaswake 23 april
● 19.00 uur Kinderpaaswake
met kinderkoor in de
Sint Petruskerk.

Donderdag 23 juni
Parochie-bedevaart naar het
zuiden des lands!
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Zaterdag 11 juni
19.00 uur Vormsel in de
Sint Petruskerk.

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: Ko Baart, tel.: 071 5801580, e-mail: baartk@xs4all.nl.

Het pastorale woord vindt u dit keer bij de ● Woensdag 8 juni om 19.30 uur
St. Laurentiusparochie op bladzijde 21.
in de Gereformeerde kerk
Oostkanaalweg 2, Ter Aar
Pinksternoveen 2011
én om 19.30 uur in de H. Willibrorduskerk
Tussen hemelvaart en Pinksteren worden er Overtocht 20 te Bodegraven.
negen dagen aaneen gebedsvieringen gehouden in verschillende kerken in het Groe- ● Donderdag 9 juni om 19.30 uur
ne Hart. Een diversiteit aan vieringen waarin H. Laurentiuskerk te Stompwijk
leken uit de diverse parochies of geloofsge- Én om 19.30 uur in de Jacobskerk
meenschappen zullen voorgaan. Het thema te Oude Wetering.
van dit jaar is: ‘Onze voeten op de weg van
● Vrijdag 10 juni om 19.30 uur
de vrede’.
OL Vrouwe Geboortekerk
Op zondag 5 juni om 9.30 uur levert onze pa- Past. v.d. Plaatstraat 15 Rijpwetering
rochie haar bijdrage aan de Pinksternoveen. én om 20.00 uur op het plein bij de Ned.
In deze gebedsviering met zang van ons pa- Herv. Kerk in Haastrecht.
rochiekoor bent u van harte uitgenodigd om
samen met ons een stukje mee te gaan op de ● Zaterdag 11 juni om 19.00 uur
weg van de vrede, op weg naar Pinksteren.
De gezamenlijke slotviering in de
H. Joannes de Doper
De overige vieringen zijn op:
A.P. van Neslaan 50 te Boskoop.
● Vrijdag 3 juni om 19.30 uur
de gezamenlijke openingsviering
Voorbereiding Eerste Heilige
HH Petrus en Paulus kerk,
Communie
Noordeinde 26 te Aarlanderveen
In februari zijn 15 kinderen begonnen met
● Zaterdag 4 juni om 19.00 uur
de voorbereiding op de Eerste H. ComH. Petrus en Pauluskerk,
munie. De kinderen zijn met hun klasgeDorpsweg 24 te Reeuwijk
nootjes de kerk wezen bekijken. De ouders
én in de St. Martinuskerk,
hebben een eerste ouderavond gehad en
S. v.Capelweg 60 te Noorden.
op 20 februari hebben zij zich in de gezinsviering voorgesteld. Daarna zijn ze in
● Zondag 5 juni
de werkruimte onder leiding van de werkOm 9.30 uur in de Sint Jan.
groep met elkaar gaan praten over bidden.
én om 10.00 uur in De Bron in
Ze maken zelf gebedjes en hebben het
Alphen aan den Rijn.
Onze Vader geleerd met bewegingen. Zo
komt het Onze Vader meer binnen. De kin● Maandag 6 juni om 19.30 uur
deren zullen ter voorbereiding samen met
H. Adrianuskerk
hun ouders en gezinsleden vier zondagen
Langeraarseweg 90 te Langeraar
naar de kerk komen. Ze zullen steeds iets
én om 19.30 uur in de OL Vr. Hemelvaart
langer in de kerk blijven en steeds korter
Dorpsstraat 37 te Nieuwkoop.
naar de voorbereiding gaan. We hopen
dat de kinderen en hun ouders een mooie
● Dinsdag 7 juni om 19.30 uur
voorbereidingstijd mogen hebben.
H. Bernarduskerk
Rijndijk 106, Hazerswoude RD
Namens de werkgroep Eerste H. Communie
én om 19.30 uur in De Lichtkring
M. Hoogervorst, pastoraal werkster
Amerikalaan 91, Alphen aan den Rijn.
Rondom de Kerk
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Viering Palmzondag
Op 17 april zal in de Chr. Dienaarkerk om 9.30 uur Palmzondag
worden gevierd. Diverse groepen
van scouting Zoeterwoude zullen ook een bijdrage leveren door
het bijwonen van de H. Mis en het
maken van een palmpasen. Wij
waarderen dit fenomeen in het
bijzonder dat de jeugd op deze
manier blijk geeft van ‘iets over
hebben voor een ander’, aandacht
hebben voor de ouderen en zieken, mensen die om wat voor reden ook een klein beetje aandacht
nodig hebben.
De viering zal gehouden worden
door Marianne Hoogervorst in samenwerking met de werkgroep
gezinsviering.
Na de viering van zondag 24 april
(Paasfeest) zal er een deurcollecte
worden gehouden (jaarlijks) waarvan de opbrengst bestemd is voor
de KBO (Katholieke Ouderenbond) en de Scouting.
Wij wensen een ieder een zalig
Pasen.

Familieberichten
Overledenen:
28 februari Franciscus Slingerland
89 jaar.

Dopelingen:
Thomas Bax, gedoopt op
30 januari 2011.
Jeroen van der Weide, gedoopt op
12 februari 2011.
Quinten van der Harg, gedoopt op
20 februari 2011.

Nieuwe Bewegingen
Tekst: Pastoor Smith en Joke Sorgdrager

Wat is de Katholieke Charismatische Vernieuwing?
Halverwege de twintigste eeuw is duidelijk dat
er vernieuwing in de Kerk op komst is. Er ontstaan al Nieuwe Bewegingen. Het Tweede Vaticaans Concilie zal dit proces versterken. Buiten de Kerk bestond al een tijd wat genoemd
werd een charismatische stroming.
Een van de voormannen van de pinksterbewegingen, David du Plessis, is
als waarnemer bij het Concilie aanwezig, dat wel het Concilie van de heilige Geest wordt genoemd. De latere
paus Benedictus XVI zei in 1998: ‘de
Heilige Geest komt steeds weer met
nieuwe verrassingen’. Hij brengt
mensen op een nieuwe wijze tot een
persoonlijk geloof en laat hen leven
vanuit de (Sacramentele) rijkdommen
van de Katholieke Kerk. Want met
het Doopsel en met het Vormsel ontvangen katholieken de heilige Geest.
Maar Hij wordt zo makkelijk vergeten
en Hij is wel een ‘de grote Onbekende’
genoemd. Tot het moment dat iemand
Hem persoonlijk gaat ervaren.

Van studenten tot kardinalen
Heel opvallend gebeurde dat tijdens

ook vele priesters, bisschoppen en kardinalen.

Nieuwe Lente

een bezinningsweekend van een
groep studenten van de Duquesne
University in Pittsburg in de V.S. in
1967. Zij baden om een nieuwe vervulling door Gods Geest en om de
vrijmaking van de genaden van hun
Doopsel en Vormsel. Er gebeurde
meer dan ze hadden durven verwachten. Ze werden gegrepen door
Gods Geest. Op een niet voorzien
moment voelden de studenten zich
onweerstaanbaar aangetrokken om
naar de kapel te gaan. Daar bleven ze
lange tijd, biddend en God prijzend.

Spontaan ervoeren zij bijzondere
gaven zoals tongentaal en hadden een verlangen om onbevreesd
van hun geloof te gaan getuigen.
Een klein begin, maar zo werd de
Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) geboren. Deze
vernieuwing heeft zo aanstekelijk
gewerkt dat zij zich spoedig over
de hele wereld verspreid heeft.
Naar schatting meer dan 110 miljoen Katholieken zijn er door aangeraakt en kwamen tot een vernieuwd geloofsleven, onder hen

Heilige Geest, Gave en Gever
,God is de Drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. De Vader heeft ons zijn Zoon geschonken’ (Johannes 3,16). ‘De Zoon beloofde zijn leerlingen de komst van heilige Geest
als Helper en trooster, als Geest van de Waarheid’ (Johannes 16,7 en 13 ). ‘De stervende
en verrezen Zoon schonk Zijn Geest. Aan het
kruis ‘gaf Hij de Geest’ ‘(Johannes 19,30), ‘en
op Pasen blies Hij over de apostelen en zei:
“Ontvang de heilige Geest” ‘(Johannes 20,
22). Vlak voor Zijn Hemelvaart spoort Jezus
de leerlingen aan de kracht van de heilige
Geest te verwachten (Handelingen 1,8). Negen dagen (de eerste noveen ooit) bidden zij
samen met Maria (Handelingen 1, 12-14) en
dan daalt de Geest over hen neer. De Kerk begint haar weg als getuigende gemeenschap.

vele gaven schenkt. De belangrijkste zijn geloof, hoop en liefde tot heiliging. Vervolgens
spreekt hij over de vruchten van de Geest:
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Galaten 5,22). En hij spreekt over
de gaven van de Geest, de charismata. Daar
komt het woord ‘charismatisch’ vandaan. In
Romeinen 12, 6-8 en 1 Korintiërs 12, 4-11 en
14, 1-19 staan de belangrijkste genoemd. 1
Petrus 4, 10-11 voegt er nog enkele aan toe.
Er zijn heel in het oog springende gaven bij,
zoals de gave van genezing, het woord van
kennis, de profetie, het spreken in tongen.
Er zijn ook wat gewonere gaven bij, zoals leiding geven, het dienen, het spreken van een
opwekkend woord. Belangrijk is dat je er anderen mee van dienst kunt zijn en dat je er de
Gaven van de Geest: charismata
Kerkgemeenschap mee kunt opbouwen.
Paulus zal beschrijven hoe de Geest, Die Bij charisma’s gaat het steeds om gaven die
zelf een geschenk een gave is, op Zijn beurt Christus zelf geeft door zijn Geest. Niemand
Rondom de Kerk
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kan gaven claimen of verwerven door bepaalde technieken. Ze zijn ook wat anders
dan natuurlijke talenten, al kan de Geest die
wel ver-edelen. Het zijn geschenken. Het
ambt in de Kerk is dan ook altijd nodig om
de gaven te toetsen. Buiten de Kerk komen
we excessen tegen, die bijvoorbeeld een onevenwichtige nadruk leggen op genezingen
of onnatuurlijke geluiden en lachen.

Tot opbouw van de gemeenschap
Sint Thomas van Aquino heeft in zijn bekende Summa al helder uiteengezet wat de
gaven zijn en hoe zij altijd elkaar aanvullen
en samen de gemeenschap opbouwen.
Aan iedere gedoopte en gevormde wil de
Heer bepaalde gaven van de Geest schenken. Zo is dus de hele Kerk charismatisch.
Alleen veel gelovigen laten deze gaven niet
altijd openbloeien. De KCV kan helpen om
daar meer gevoelig voor te worden.

Op Pinksteren 1998 kwamen in Rome een kwart
miljoen katholieken
bijeen uit 56 Nieuwe
Bewegingen, waaronder
de KCV. Paus Johannes
Paulus II had hen uitgenodigd. Hij beschreef
hen als een van de meest
betekenisvolle vruchten
van de lente van de Kerk,
zoals deze door het Concilie was voorzegd. En hij
sprak daarbij over de herontdekking
van de charismatische dimensie van
de Kerk. Een jaar later kwamen, mede
op initiatief van de KCV, in Nederland
3500 katholieken uit 15 van deze
Nieuwe Bewegingen samen. Sindsdien is er een hechte samenwerking
tussen deze bewegingen. In goede
samenspraak met de bisschoppen
proberen zij te laten zien hoe de heilige Geest in gelovigen in alle geledingen van de Kerk werkzaam is en
de Kerk opbouwt.
Bronnen:
www.kcv.nl, Kringblad, jaargang 16, nummer
1, Pasen 2007.

Nationale Open Dag
op 13 juni
Op Tweede Pinksterdag organiseert
de Katholieke Charismatische Vernieuwing haar jaarlijkse Open Dag,
een fantastische mogelijkheid om
kennis te maken met de KCV. Er is
een afwisselend programma met
samenz ang,
Eucharistieviering,
inleiding, mogelijkheid tot biecht
en ontvangen van gebed. Kinderen hebben hun eigen feest en tieners worden uitgedaagd tijdens de
4U!dag. Jong en oud bidden met
elkaar dat God zijn liefde laat zien,
door zijn Heilige Geest.
Plaats De Schuilplaats, Otterloseweg 18a, 6718 ZM Ede. Meer info
info@kcv-net.nl, www.kcv.nl.

Leven uit de Geest
In Nederland bestaat de KCV sinds 1974. Er
zijn ongeveer 120 gebedsgroepen. Regelmatig zijn er ‘open dagen’ voor ontmoeting
en kennismaking. Katholieke charismatische groepen en gemeenschappen staan
over het algemeen onafhankelijk van elkaar
en leggen ieder zo hun eigen accenten. Ze
hebben in Nederland meestal wel een band
met de Stichting Katholieke Charismatische
Vernieuwing die een dienstencentrum heeft
in Helmond. De Stichting KCV verzorgt allerlei bijeenkomsten, publicaties en activiteite, en de website www.kcv.nl. De Nederlandse bisschoppen spraken in 1988 gezamenlijk hun positieve waardering uit in een
Bisschoppelijke brief.

Geloven, ook iets van het hart
Mensen die bij de KCV betrokken zijn herkennen zich in dezelfde doelen:
1. Het bevorderen van een weloverwogen en
blijvende persoonlijke relatie met Jezus
Christus, onze Heer en Redder.
2. Het bevorderen van een persoonlijk onvoorwaardelijk openstaan voor de Persoon, aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest.
3. Het bevorderen van het ontvangen en het
gebruiken van de geestelijke gaven, de
charisma’s, in de hele Kerk.
4. Het bevorderen van evangelisatie in de
kracht van de Heilige Geest. De Heer verlangt immers dat alle mensen Zijn Liefde
leren kennen.
5. Het bevorderen van de voortdurende
groei in heiligheid door de juiste integratie van deze charismatische accenten in
het volle leven van de Kerk.
De voornaamste ervaringen binnen de KCV
zijn wel dat het geloven niet alleen iets is
van het hoofd, maar ook iets van het hart. En
dat we kind van God zijn: bemind door de Vader, vrijgemaakt door zijn Zoon en vol van de
heilige Geest. De Bijbel spreekt ons persoonlijk aan en we voelen ons geleid naar een leven in liefde. Het gaat dan echt om nieuw leven, leven uit de Geest.
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Eigen stijl van bidden
Binnen de charismatische vernieuwing komt
men ook expressieve vormen van bidden tegen. Buitenstaanders denken dan meteen
aan de omhoog geheven handen. Dat is overigens een oeroude gebedshouding getuige
de afbeeldingen in de vroegchristelijke catacomben. Het kan heel mooi zijn om met het
lichaam uitdrukking te geven aan de aanbidding. Knielen is net zo goed een lichamelijke
houding van gebed. Daarnaast is de stijl van
bidden ‘vrij’. Er wordt meer hardop met eigen
woorden gebeden. Voor wie dat niet gewend
is, kan dat wat vreemd overkomen. Aan de
andere kant vinden we wel altijd woorden
om tegen elkaar te praten (sommigen zelfs
heel veel woorden…), waarom vinden we dan
geen woorden om tegen God te spreken? Bij
de charismatische vernieuwing denken we
ook vaak aan het tongengebed, wat al genoemd werd. Klanken in plaats van woorden.
De Heilige Geest bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, schrijft Sint Paulus (
Romeinen 8,26). Er is veel over dit fenomeen
te zeggen, en het heeft ook tot veel discussies geleid. De eenvoud blijft de sleutel: bidden zoals de Geest het ons aanreikt en altijd
dienstbaar en deemoedig, gehoorzaam aan
de Kerk.

Vijf pijlers
De spiritualiteit van de KCV steunt op vijf
pijlers. Samenkomen in gebedsgroepen om
tijd te geven aan lofprijzing in vrij gebed en
liederen. Daarnaast aandacht voor het lezen
van de heilige Schrift om Gods stem te horen
en te beantwoorden in persoonlijk gebed. Natuurlijk stimuleert de Geest de deelname aan
de Sacramenten van de Kerk en zal deze ‘van
binnen uit laten ervaren’. De vierde pijler is
de bereidheid tot getuigenis van wat God
ons laat ervaren. Tenslotte is het belangrijk
in praktijk te brengen wat Jezus ons leert.
Zo is de KCV een verrijking voor de Kerk gebleken en zijn er ook veel jongeren bij aangesloten. Het nieuwe Pinksteren van de Kerk is
hier al zichtbaar.

Kinder Hoek

Pasenoede Week

ST. LAURENTIUSPAROCHIE
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Zondag, Pasen

Zaterdag, Stille Zaterdag

Het graf is leeg.
Jez us is opgestaan!
Pasen is het belangrijk ste chr istelijke
feest. Zo belangrijk
dat wij het pas vijftig
n, afsluiten.
dagen later, met Pinkstere

Jez us ligt in het graf.
Zijn leerlingen zijn echt
verdrietig. Deze dag heet
Stille Zaterdag omdat er
tot aan de Paaswake
in de avond geen klok.
ken luiden en er is geen Mis

Nieuw op de website
Wil je weten wat er rondom Pasen speciaal
voor jou wordt georganiseerd? Ga dan naar
www.rondomdekerk.nu /kinderhoek,
want daar staan de kinderdiensten op
een rij. Op de site vind je ook de tekeningen van het ‘Dagboek van de Goede
Week’. Je kunt ze uitprinten en inkleuren. Voor knutselaars zijn er leuke paasknutselwerkjes.

Prijsvraag

De winnaars van de vorige prijsvraag zijn
Nicholas (12) en Christopher (10) Schoppink. Zij wisten dat een kameel geen
water in zijn bult opslaat, maar vet! Een
foto van de prijswinnaars staat op
www.rondomdekerk.nu /kinderhoek.
En de nieuwe vraag is
Welke twee parochies in Rondom de
Kerk hebben met schapen te maken?
Stuur je antwoord vóór 22 april naar rdkkinderhoek@gmail.com. En misschien
komt jouw foto dan op de website!

Door Judas in
de steek gelaten, moet
Jez us voor het
gerecht staan. Hij
en sterft
wordt ter dood veroordeeld
vindt ’s
ken
ker
l
aan het kruis. In vee
eg plaats.
isw
kru
middags om 3 uur een
en bij het
Je kunt bloemen neerlegg
kaal.
ig
led
vol
kruis. Het altaar is

Tekeningen: Carel Bruens

Zondag,
Palmpasen

D

en P l a n t en i n d e B ij b e
n
e
r
e
i
l

Het Lam

Sinds de vroegste tijden worden schapen
gehouden in Palestina. Schapen trokken
er rond in grote kuddes, op zoek naar het
lekkerste gras. De mensen volgden hun
kuddes en woonden in tenten.

Melk, wol en vlees
Schapen werden gehouden voor hun
melk. Daarvan werd ook boter gemaakt.
De wol werd gesponnen en geweven voor
kleding. En uiteraard was het vlees goed
te eten. De dieren waren dus heel belangrijk en een boer
met veel schapen
was een rijk man.

Paaslam
Vaak moest een
jongen op de dieren passen zoals
David de herdersjongen. David
Rondom de Kerk
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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.

versloeg de reus
Goliath en werd
later koning van Israël. Ook meisjes mochten voor de schapen
zorgen. In Genesis
ontmoet Jacob zijn
toekomstige vrouw Rachel bij de bron.
Zij moest haar vaders kudde te drinken
geven en Jacob hielp haar om de zware
steen van de bron weg te rollen.
Met Pasen staan er altijd lammetjes in de
wei. Jezus wordt
wel het lam Gods
of het Paaslam
genoemd omdat
Hij voor ons aan
het kruis doodging, hoewel
Hij, net als een
lam, onschuldig
was.

Pastoraal woord

Eerste Heilige Communie

Deze week zag ik in een actualiteitenrubriek een item over de mogelijke schade
die de moderne communicatiemiddelen
veroorzaken. Wij mensen van de 21e eeuw
krijgen dagelijks vele prikkels die allen
kortstondig zijn. Bij onderzoek blijkt dat
mensen gemiddeld 10 seconden op een site
kijken en dan alweer doorklikken. Mensen
werken met een mobiel naast zich. De computer geeft een seintje als er een berichtje binnengekomen is. Kortom, ons leven
hangt van de korte momenten aan elkaar.
Een psycholoog heeft er een boek over geschreven, nadat hij bij zichzelf ontdekte dat
hij zich niet meer kon concentreren bij een
boek lezen. Al die impulsen, al die momenten van aandacht, versnipperen ons brein.
Het wordt niet meer stil in ons. We komen
niet meer tot rust en bezinning, zo was zijn
conclusie na een uitgebreid onderzoek.
Chronische moeheid en gebrek aan concentratie is het gevolg.

5 Januari stond de koffie weer klaar in de
grote zaal van de pastorie voor de ouders van
de kinderen in de leeftijd van groep 4, die de
informatieavond bijwoonden. We hebben globaal de hele voorbereiding besproken. Er zijn
een aantal ouderavonden, waarin zowel een
moment van ‘leren’ is, maar ook de praktische
organisatorische kant wordt besproken. Het is
een intensieve voorbereiding, waarbij we best
veel vragen van de kinderen en de ouders. We
vinden het belangrijk dat vooral ook de ouders
bij deze grote dag in het leven van hun kinderen betrokken zijn. Zo vragen we o.a. hulp bij
het maken van het boekje voor de viering, bij
de versiering van de kerk en bij de speurtocht
door de kerk.
Stap voor stap gaan de kinderen door het werkboek ‘Wij vieren mee’. Het boek is verdeeld in
10 verschillende stappen, duidelijk aangegeven
door verschillende kleuren. Die kleuren verwijzen naar de regenboog die ook te zien is op de
voorkant van het boek. Met elke ‘stap’ komen
ze een stapje dichter bij het ‘totaal meevieren’
van de Eucharistie. De kinderen werken samen
in het boek met de ouders, maar ook samen
met de werkgroep. De ‘grote’ dag, de Eerste
Heilige Communie viering is in Stompwijk op
15 mei. We wensen de 14 kinderen en hun ouders een mooie voorbereiding toe.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Het sprak mij erg aan. Wij vinden dat we altijd bereikbaar moeten zijn maar…..zijn wij
bereikbaar voor God? Hebben wij in de gaten dat Hij steeds opnieuw contact probeert
te krijgen met ons? Zoeken wij elke dag de
stilte zonder ons te laten storen door piepjes, bellen en andere soorten oproepen om
te luisteren naar wat er leeft in ons hart?
Er zijn vele manieren om het stil te maken
en God de ruimte te geven. Dat kan zijn
simpelweg in een ontspannen houding luisteren naar onze ademhaling en daar dan
met enkele woorden als in een mantra op
bidden. Het kan ook door een stukje schrifttekst te overwegen door er zelf plaats in te
nemen en te kijken wat er dan met je gebeurt. Het kan door een lied eindeloos te
herhalen terwijl we wellicht steeds zachter
gaan zingen. Er zijn talloze manieren maar
er is moed voor nodig om te kiezen voor de
stilte. Laten we er een begin mee maken,
vandaag nog!
M. Hoogervorst
pastoraal werkster

Vastenactie
Dit jaar voeren wij actie in samenwerking met
Cordaid en de Leidse parochies, o.a. voor het
realiseren van een vleugel aan het school gebouw van de St.Paul parochie in Aducrom,
een stadswijk van Kumasi in Ghana. Een deel
van de opbrengst is voor een project dichtbij.
Dit jaar is dat ‘De Bakkerij’ in Leiden aan de
Oude Rijn. Wilt u een bijdrage geven voor deze
projecten! Het vastenzakje wordt opgehaald,
maar u kunt uw donatie of machtiging ook deponeren in de collectebus in de kerk of in de
brievenbus van het secretariaat.
Onze hartelijk dank!
MOV. Stompwijk
Rondom de Kerk
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Parochieberichten
Gedoopt

De volgende kinderen zijn 20
maart in de parochiegemeenschap op genomen:
Siebe Jelte van Es
Leonie Josje Roije
Leo Willem Overvliet
Noud Petrus de Haas.

Overleden
8 februari Adrianus Franciscus
Maria Luk in de leeftijd van
74 jaar
11 februari Gerard Put in de leeftijd van 56 jaar.
23 februari Jaap Warmerdam in
de leeftijd van 71 jaar.
Cornelia Maria Bolleboom Zoetendaal in de leeftijd van
89 jaar.

H. LODEWIJKPAROCHIE

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond

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

Citykerk H. Lodewijk

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

Zondag

2e Paasdag 25 april
10.00 uur Hoogmis
11.30 uur Mis met Samenzang.

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

Dinsdag 26 april
JP2-bijeenkomst.

Door de Week

Sacrament van boete en verzoening

Volleybalzondag 1 mei

Kent u de Vlaamse versie van de vijf kerkelijke geboden? Op
rijm om het makkelijk te onthouden:
Zon- en feestdag houdt in eer.
Hoor wel Mis dan, elke keer.
Boet, houd vasten ongeschonden.
Biecht minstens eens per jaar uw zonden,
en nut rond Pasen ‘t Brood des Heren.
De weken voor Pasen zijn bij uitstek de weken voor het
Sacrament van boete en verzoening, de Biecht.
Opmerkelijk is dat ook dit Sacrament herrijst. Er zijn nieuwe
generaties die in hun contact met de levende Heer dankbaar zijn voor deze ontmoeting met Hem en voor Zijn woord
van vergeving, genezing en bemoediging. Veel parabels die
Jezus vertelt worden hier een werkelijkheid in mijn leven.
Jezus vertelde ze mede met het oog op de Biecht: de verloren zoon, het verloren schaap, de teruggevonden drachme,
het onkruid tussen de tarwe.
Zalig zij die via een ‘persoonlijk Pasen’ in de Biecht het grote
Pasen van de Kerk meevieren.
Pastoor Smith

Eén keer per jaar wordt er een landelijk volleybaltoernooi
georganiseerd voor de Rooms Katholieke Jongeren. Traditiegetrouw is de organisatie daarvan in handen van Leidse
jongeren en begint de dag met de 10.00 uur Mis in de H.
Lodewijk. Een volle kerk met zelfs vroege vogels uit Groningen! Dit jaar hebben we een gastpredikant uit het oosten des
lands. We wensen de jongeren een mooie sportieve dag toe.
Dat de besten mogen winnen.
Op deze dag wordt ook Paus Johannes Paulus II zalig verklaard, een zeer
sportieve man en
een grote gids voor
de jongeren. Men
spreekt al van de
Johannes Paulus IIgeneratie.

maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag		

Veiling WJD:
een terugblik
De hele benedenverdieping van het Steenschuur
17 stond vol met te veilen voorwerpen. Van kostbare voorwerpen (scooter, echte gouden ring, bierproeverijbon) tot
‘weggevertjes’. Hoe zouden we daar ooit doorheen komen?
Eenvoudig: de geroutineerde veilingmeester de heer Van der
Lubbe hamerde er lustig op los en wist bijna alles aan de man
te brengen. De handen vlogen omhoog en de bedragen stegen. Aan het eind van de avond kwam het bedrag dicht in de
buurt van € 3.500. Een geweldig resultaat! Met dank aan de
medewerkers en degenen die met tassen vol naar huis gingen.

Agenda
April

Dinsdag 12 april
JP2-bijeenkomst.
Woensdag 13 april
11.00 - 12.00 uur aanbidding in
de Sint Petruskerk.

De Eucharistie beleven met de heiligen

Zaterdag 16 april
● Bezinningsuur. Zie hiernaast.
● 18.00 uur English Mass.

Nog twee keer dit seizoen:
5 mei Hoe bidden na de Mis? H. Catharina van Siena.
7 juli Wat is Aanbidding? Zalige Francesco en Jacinta van
Fatima.
Aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur: inleiding en begeleide aanbidding tot 20.30 uur.
Iedereen is welkom en de avonden zijn afzonderlijk te volgen.
Een hulp voor het persoonlijk gebed!

Bezinningsuur
Zaterdag 16 april na de H. Mis van 09.30 uur aanbidding tot
10.30 uur. Dan een meditatie over het thema: Het kruis en
het geopende graf. Daarna weer aanbidding tot 12.00 uur.
Iedereen is welkom.

Zondag 17 april
● Bezinningsavond.
Zie Sint Josephpagina.
Dinsdag 19 april
● Na de Mis van 19.00 uur extra
biechtgelegenheid.
* WJD-muziekgroep.

Crèche en kinderopvang

De 12e statie in de kerk

tijdens de Zondagsmissen

Jezus sterft aan het kruis. Maria houdt haar hand tegen Hem
aan en haar andere hand is naar de wereld gekeerd. Zij is
de Middelares van alle genaden. Johannes wijst met
zijn rechterhand naar Het
Woord dat Vlees geworden is. Maria Magdalena
beseft pas hier hoeveel de
vergeving van haar zonden haar Heer heeft gekost.
Op alle gezichten is smart
te lezen. “Het licht schijnt
in de duisternis, maar de
duisternis nam het niet
aan.”
(Johannes 1, 5)
Rondom de Kerk
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RK Jongeren tijdens het volleybaltoernooi van 2010.

Tweede Info-avond clusterproces
Woensdag 18 mei is de tweede info-avond over het proces
van clustering. Plaats: Steenschuur 17, 20.00 - 22.00 uur.
Hoe staat het proces? Zijn er al belangrijke besluiten gevallen? Hoe ziet het beleid er uit voor de toekomst?
Wat zijn de antwoorden op eerder gestelde vragen aan het
bisdom?
We zullen dan een update geven volgens de stand van zaken.
Deze avond wordt ook voor de Sint Josephparochie gegeven. Iedereen is welkom.

april 2011

Tijden van het H. Triduum

Tijdens elke Zondagsmis (10.00 en 11.30 uur) is er kinderopvang in de Gerfkamer, bij binnenkomst links tussen
Sint Antonius en H. Thérèse. Enkele ouderen passen op de
kinderen.

Witte Donderdag 21 april
18.30 uur Eucharistieviering met
voetwassing en erna aanbidding
bij het rustaltaar.

De Wer el d Jo ng er en
Da ge n i n M ad rid
No g m aa r 4 m aa nd en
!

Goede Vrijdag 22 april
15.00 uur Kruisweg
16.00 uur Tocht met het kruis
(zie elders)
19.00 uur Plechtigheden van
Goede Vrijdag.

M el d je sn el aa n!

Zi e vo or de ko rt i ng sm
o ge lij kh ed en
en al le i nf or m at ie:

Paaswake 23 april
20.00 uur Paaswake.

www . wjd l e i
d e n . n l
Rondom de Kerk

9.00 uur
19.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
9.30 uur.

Eucharistische aanbidding
zaterdag 10.00 – 12.00 uur.

Heer, leer ons bidden:
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Pasen 24 april
10.00 uur Latijnse Hoogmis
11.30 uur Mis met Samenzang.
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Woensdag 27 april
10.00 uur KBO-mis in de
Sint Petrus-dagkapel.

Mei
Dinsdag 3 mei
● Vooraf aan de Avondmissen
wordt de Rozenkrans gebeden.
● WJD-muziekgroep.
Donderdag 5 mei
19.30 uur Heer, leer ons
bidden, na de 19.00 uur Mis in
de H.Lodewijk.
Zaterdag 7 mei
● Pater Pio gebedsgroep in de

Sint Joseph (10.30 uur).
● 18.00 h English Mass.

Woensdag 11 mei
11.00-12.00 uur aanbidding in
de Sint Petruskerk.
Donderdag 12 mei
Lezing Kerk, kerken en kerkgemeenschappen. Zie elders.
Vrijdag 13 mei
19.00 uur WJD-Mis met erna
voorbereidingsavond.
Donderdag 19 mei
● 14.00-16.00 uur aanbidding

in de Sint Josephkerk.
● Lezing Kerk en religies. Zie

elders.
Woensdag 25 mei
● 10.00 uur KBO-mis in de Sint

Petrus-dagkapel.
● Landelijke Pater Pio dag.

Zie Sint Josephpagina.

Triduum in Roomburgh
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
		
Paaswake
Paaszondag
Paasmaandag

18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

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.

Opening 75 jaar Sint Petrus

AGENDA VAN
VIERINGEN

clustering, over financiën, kerkgebouw, diaconale initiatieven… En wellicht hebt u zelf vragen of suggesties.
We hopen veel parochianen te begroeten. Aanvang 20.00
uur, koffie staat om 19.30 uur klaar.

De 12e statie in de kerk

Zondag 6 maart is het jubileumjaar geopend. Bij de
Eucharistieviering waren allen uitgenodigd die dit jaar 2011
75 geworden zijn of worden. Aan het eind van de viering
werd het jubileumprogramma* overhandigd. Elke maand
zijn er een of meerdere activiteiten om het jubileum te vieren. Hieronder kunt u al
lezen over de expositie,
de open dag en het speciale concert. Na de Mis
gingen we de kou in om
te zien hoe de grote 7 en
5 onthuld werden op de
gevel. Iedereen mag zien
dat kerk en parochie jubileren. Gelukkig stond
daarna de warme koffie
klaar in de Sint Petruszaal.
Op die zondag werd
zeer passend het Evangelie gelezen waarin
Jezus zegt dat we ons
huis moeten bouwen op
de rots. De rots is Christus
zelf en Hij maakte Simon
tot Petrus, de rots. De
Kerk zelf wordt mederots met de Heer. En we
bouwen door het Woord
‘te horen en er naar te
handelen’: gebed en
daadwerkelijk christenzijn. Elke echte vernieuwing van de
Kerk ontstaat in een geduldig gelovig volgehouden gebed,
vooral de eucharistische aanbidding. Maar daarna moet er
ook gehandeld worden!
De Petruskerk is weliswaar niet op rotsgrond gebouwd, de
palen zijn zo diep de veengrond ingeslagen, dat Van Oerle
indertijd de proefpaal er niet eens meer uitkreeg. Zo wordt
het jubileumjaar niet alleen terugkijken, maar ook vooruitkijken. Een kerk en geloofsgemeenschap die ‘toekomst-bestendig’ zijn. Onder de hoede van de patroon van stad en
parochie, Sint Petrus.
Pastoor Smith

* Dit jubileumprogramma ligt in de kerk en is bij het secretariaat te verkrijgen. Zie ook de website.
Rondom de Kerk
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Nieuwe zangeressen en zangers gezocht voor
De Cantorij van Sint Petruskerk
Zangkoor De Cantorij van de Sint Petruskerk aan de Lammenschansweg te Leiden is opgericht in 1990. Wij zingen
moderne, Nederlandstalige, 4-stemmige kerkmuziek en
verzorgen eens per maand (meestal op zaterdagavond) een
Mis. Onze vaste repetitieavond is op dinsdag van 20.00 –
21.30 uur in de Sint Petruskerk.
Ter versterking zijn wij op zoek naar nieuwe koorleden, waarbij mannen extra welkom zijn. Daarom organiseren wij op 31
mei een open repetitie voor geïnteresseerden. U kunt komen
luisteren, maar u kunt ook gelijk mee repeteren. De repetitie
vindt plaats in de dagkapel van de Sint Petrus (ingang links
van de kerk de ‘steeg’ in) en begint om 20.00 uur.
In verband met de logistieke organisatie stellen wij het op
prijs vooraf uw aanmelding te krijgen. Deze kunt u sturen aan
ineke.vlek@gmail.com.

Op weg naar de Eerste Heilige
Communie
Met 16 kinderen zijn we onderweg, van wie er 12 uit de Sint
Petrusparochie komen.
De tweede ouderavond is op maandag 11 april in de Ridderzaal bij de Sint Josephkerk. Alexanderstraat 1A, 20.00 uur.
De Mis met de Eerste Heilige Communie is op zondag 22
mei, 9.30 uur. We hopen dan ook veel parochianen te zien
om dit mee te vieren.
Voordien is er nog de mooie Kinderpaaswake, zaterdag 23
april 19.00 uur met het kinderkoor.

Rozenkrans in Mei
Iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur Rozenkransgebed en overweging in de dagkapel.
Telkens kunnen er intenties opgegeven worden waarvoor
de Rozenkrans gebeden wordt.

Parochieavond 23 mei
Maandag 23 mei houden we onze parochieavond. Een update over het reilen en zijlen in de parochie. Met daarbij
verder informatie over het jubileumjaar, over het proces van
april 2011

● 15.00 uur Kruisweg
● 16.00 uur Tocht met het kruis

Het vaste schema voor 2011.

H.Lodewijkkerk.

Zaterdagavond 19.00 uur
Eucharistieviering en 1x per
maand een Woord- en Gebedsviering.

‘Kun je zingen, zing dan mee’

In de kruisweg van de Sint Petruskerk wordt de kleurtoon
van de staties steeds donkerder. In het duister van de namiddag van Goede Vrijdag zien we Jezus sterven aan het kruis.
De zon is verduisterd, slecht een streepje licht is nog zichtbaar. Geraedts heeft de personen altijd groot afgebeeld. Het
zijn geen kruiswegstaties om van heel dichtbij te bekijken!
De stervende Jezus is helemaal naar Maria toe gekeerd, bijna over haar heen gebogen. We horen Hem zeggen (Johannes 19, 26): ‘Vrouw, zie daar uw zoon’, het woord waarmee
Hij Maria aan Johannes en in hem aan alle mensen gaf als
hun Moeder.

Pasen 24 april
9.30 uur Hoogmis met Cantorij.

2e Woensdag Open Kerk
Van 11.00 tot 12.00 uur kerk
open voor gebed. 11.30 uur
Rozenkransgebed.

2e Paasdag 25 april
9.30 uur Mis met samenzang.

Dinsdag- en vrijdagmorgen na
de vieringen gelegenheid om te
biechten en op afspraak.

AGENDA
April
Maandag 11 april
2e ouderavond Eerste Heilige
Communie.
Woensdag 13 april
11.00 – 12.00 uur open kerk
14.00 uur Palmpaasstok maken
in de Petruszaal.
Zondag 17 april
09.30 uur Palmzondagmis met
kinderkoor.

Dit was ook het weekend dat binnen de MOV groep even
werd stilgestaan bij het jubileum van Karin van Tol al 20 jaar
actief en Hilly Engel 15 jaar.

Witte Donderdag 21 april
19.00 uur Eucharistieviering
met St. Petruskoor.

Hulde aan al onze trouwe vrijwillig(st)ers!
Rondom de Kerk
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met kinderkoor
● 22.15 uur Paaswake met Sint

Dinsdagmorgen 9.00 uur
Eucharistieviering

Vrijdagmorgen 9.00 uur
Eucharistieviering.

De boeken-, kleding- en platen/cd markt heeft ruim € 1.800,- opgebracht. Dank aan het MOV team met hun vast helpers.

Paaswake 23 april
● 19.00 uur Kinderpaaswake

Zondagmorgen 9.30 uur
Eucharistieviering.

4e Woensdag 10.00 uur
Senioren en KBO-Mis. Nadien
koffie.

Om de kosten van het energiegebruik terug te dringen zijn
in de kerk zuinige lampen aangebracht, terwijl de lichtopbrengst verbeterd is. Het energiegebruik wordt daarmee
met zo’n 45 % gereduceerd.
Ook zijn vier nieuwe ventilatoren aangebracht die de warme lucht tegen het plafond op 18 meter hoogte naar beneden moet duwen.
Proeven wijzen uit dat tien minuten nadat de ventilatoren
zijn ingeschakeld de temperatuur in de kerk met minimaal
twee graden oploopt, ook dit moet flinke besparingen opleveren. Dit alles werd door vrijwilligers uitgevoerd. Wil van
Leeuwen, Arie Owel en Sjef Rosdorff zorgden voor de bekabeling en montage, Ton Goddijn, Ton van Schie en Ton
Schouten, gingen daadwerkelijk de steigers op en verrichten
hun werk op grote hoogte. Zo zijn de drie Ton’s op de langere duur hun naam in goud waard.

(zie H.Lodewijkpagina)
● 19.00 uur Plechtigheden in de

Petrusprojectkoor.
Nadien jubileum licht over Leiden!

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

Vrijwilligers bedankt!

Goede Vrijdag 22 april

Wijzigingen voorbehouden
Raadpleeg ‘De Haan’ (deze ligt
achter in de kerk) voor de meest
actuele gegevens.
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Woensdag 27 april
10.00 uur Senioren en KBO Mis
in de dagkapel. Koffie nadien.

Mei
Dinsdag 3 mei
19.00 uur Rozenkrans
en overweging
Elke di. en do. in mei
Woensdag 11 mei
11.00 – 12.00 uur open kerk
Donderdag 12 mei
Lezing Kerk, kerken en kerkgemeenschappen. Zie elders.
Zaterdag 14 mei
15.00 uur Doopviering
Kinderkoor
Donderdag 19 mei
● 14.00 – 16.00 uur aanbidding
in de Sint Joseph.
● Lezing Kerk en religies. Zie elders.
Zondag 22 mei
9.30 uur Eerste Heilige Communie.
Woensdag 25 mei
10.00 uur Senioren en KBO Mis
in de dagkapel erna koffie drinken.

Jongeren Info

Vast wel 2011
In een volle Meerburgkerk startte
op Aswoensdag het vastenproject
van Joges. Vele kinderen én volwassenen kregen een polsbandje
met de tekst ‘Vast wel 2011’. Dit
herinnert hen aan het zwakke
punt waar ze in de veertigdagentijd aan willen werken. Inmiddels
zijn we een paar weken onderweg. Hoe gaat het?

want vooral als ik uit school kom heb ik
trek. Verder heb ik een vraag aan mijn
beste vriendin, ik wil haar nu een brief
schrijven.“ Anna, 12 jaar.

Boos

“Ik eet nu geen vlees. Dat gaat vanzelf,
omdat mijn vader en moeder ook geen
vlees eten. Minder snoepen is moeilijker,

“Ik word soms boos, vooral als anderen me
niet begrijpen. Nu probeer ik om minder
snel boos te worden. Het gaat steeds beter
en het voelt fijn als het lukt! Het bandje
helpt echt, ik zie het steeds en dan word
ik meteen rustiger.
Met anderen praat ik er niet veel over, ik
wil dit echt zelf doen. Als ik dit vol kan
houden, dan wil ik dit na de vasten ook
doen. Zo help je jezelf.” Anne, 11 jaar

Muzikale

in Gouda!

Het bruist op Witte Donderdag 21 april
in Gouda. Op de Markt vertellen Syb van
der Ploeg, Do en Cor Bakker en anderen
met popmuziek over de laatste uren van
Jezus. Iedereen is welkom.
The Passion begint om 18.00 uur met een
Witte Donderdagviering in de Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. Daarna
lopen we met een groot verlicht kruis
naar de Markt waar om 20.30 uur The
Passion wordt uitgevoerd. Na afloop is er
een indrukwekkende
After-Passion in de
Sint-Janskerk.

Live
Kun je niet naar Gouda komen? Jammer,

Do

maar gelukkig is The
Passion live te volgen
via Nederland 3, radio 2,
www.thepassiongouda.
nl, #thepassiongouda
Syb
en Facebook.com/thepassion. Op Stille Zaterdag om 21.55 wordt
het televisieprogramma herhaald.

Jong en oud
Het passieverhaal lijkt bekend, maar veel
mensen weten niet meer wat Pasen betekent. Daarom organiseren de katholieke en
de protestantse kerk, RKK en de EO samen
dit muzikale evenement voor jong en oud,
katholieken en niet-katholieken.
Het bisdom Rotterdam biedt gratis bussen
naar Gouda. Je kunt je hiervoor aanmelden
via www.jongkatholiek.nl/thepassion.

Kampen van Sint Jan
Het is lente! De vakantiekriebels slaan
al toe en dat komt goed uit want in het
voorjaar kun je mee met de broeders van
Sint Jan. Zij organiseren kampen met
uitdaging waar je tegelijk je kunt geloof
verdiepen.

WJD op weg
naar Madrid
Deze zomer trekken talloze jongeren naar
Madrid om daar de Wereldjongerendagen
te vieren. WJD Leiden is al volop bezig met
de voorbereidingen.
In de Sint-Lodewijkkerk wordt maandelijks een WJD-Mis gevierd in Surinaamse
sfeer. Iedereen is welkom op vrijdag 8
april, 13 mei en 10 juni. Aansluitend zijn
er inhoudelijke avonden, om elkaar alvast
te leren kennen en meer te leren over het
geloof, de Spaanse taal, de Surinaamse
cultuur, de patroonheiligen, salsa en
tapas.
Speel je een instrument of kun je zingen,
dan ben je welkom in de WJD-muziekgroep. We repeteren in de pastorie van de
Sint-Lodewijkkerk, om 19.45 op 19 april,
3 mei, 17 mei en 7 juni. Begin augustus
komen Surinaamse jongeren naar Leiden voor een spetterend voorprogramma. Aansluitend reizen we samen naar
Madrid.
Natuurlijk zijn we nog op zoek naar sponsors! Kijk voor onze actuele inzamelingsacties op www.wjdleiden.nl.

WJD Leiden

survivalkamp natuurlijk niet aan je neus
voorbij laten gaan. Zonder de luxe van
mobieltjes, horloges en wc’s redden we
ons in de Ardennen. Dat betekent klauteren langs bospaadjes, stromende rivieren
oversteken, kampvuur, wildwaterkanoën…
Jongeren tussen 14 en 17 jaar kunnen
een hele week het water op. Met een groot
zeilschip varen we langs de Waddeneilanden om daar het ruilspel te gaan doen. Je slaapt en eet aan
boord. Een te gekke tocht! Heb je ook vakantiekriebels? Ga dan
snel naar www.stjan.org/lvw en schrijf je in!

Ben jij tussen de 7 en 9 jaar? Dan kun je mee
naar het duinen- en strandkamp bij Heiloo. Voor jongeren van 9 tot 13 jaar staan de
Ardennen centraal. Wandeltochten door de bergen, kampvuur
in de avond, spelen in de bossen en slapen in een hooiberg! Ben
je een jongen tussen de 12 en 16 jaar? Mooi! Want dan kan je het
Rondom de Kerk

Op Palmpasen 17 april houdt Joges een
sponsorwandeling van Leiden naar Den
Haag. De opbrengst is voor weeskinderen
in Cambodja. Meedoen? Stuur een mail
naar Marielle de Vries, vriescoppes@
wish.net.
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DE REGENBOOG

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
limonade en gelegenheid elkaar
te ontmoeten

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

Taizé in de Regenboog
Zondag 30 januari was het een beetje Taizé in de Regenboog.
Aanleiding was de 33e Europese Taizé jongerenontmoeting
een maand eerder in Rotterdam. De voormalige Taizé-groep,
de bezoekers van de Taizé-dagen in Rotterdam en de liturgiecommissie van het Regenboogkoor hadden samen met ds.
John Boon de dienst voorbereid. De kerkzaal was in Taizéstijl aangekleed met oranje vlamdoeken en een open muurtje met kaarslichtjes. De jongeren uit de Regenboog hadden
in Rotterdam een schilderij gemaakt van een wereldbol die
door verschillende handen wordt gedragen. Ze willen daarmee uitbeelden: ‘Als we allemaal een handje helpen, dan
zal een betere wereld werkelijkheid worden’. Dat schilderij
(links op de foto onder de lezenaar) kreeg ook een plaatsje
in de viering en sloot goed aan bij het thema van de viering:
‘Vreugde’. De vreugde dat we samen als gelovige mensen in
Gods liefde mogen staan en zo iets voor elkaar kunnen betekenen en iets moois van de wereld kunnen maken.

“Wat een fijne dienst!” “Ja, ik heb het ook aan John gezegd.”
“En ik heb ook de organist gecomplimenteerd voor de zo bijzonder mooie begeleiding.” “Ja, het was een echt warme
dienst.”
Maar opeens keken we allebei naar een vrouw in een rolstoel die verzuchtte: “Ik ben zo moe! Ik ben erg moe.” En op
mijn vraag waar ze woonde, antwoordde ze: “Overrhijn” en
trachtte vervolgens met het draaien van het wiel met haar
rechterhand weer verder te rijden, hetgeen haar nauwelijks
lukte. En ze moest nog helemaal naar Overrhijn.
“Ik ga haar duwen, ik breng haar wel naar Overrhijn” zei Atty
resoluut (want zij was degene met wie ik in gesprek was) en
ze ging de rolstoelmevrouw achterna, greep de beugel, reed
de rolstoel ook nog even naar het voorportaal van de Hema,
opdat de Overrhijnbewoonster een beetje warm zou kunnen
worden, belde toen haar man Dick om hem van haar plannen
op de hoogte te brengen en duwde toen de rolstoel met de
passagier met een flinke pas richting Overrhijn.
Wat heb ik met stille bewondering gekeken naar Atty’s optreden en bracht haar in gedachten veel, heel veel hulde voor
haar hulp.
De vreugde van de Taizé-dienst hebben we allebei elk op
onze eigen wijze mogen ervaren.
Maud Smits-Clifford

Vastenmaaltijd

In de viering werden maar liefst 10 Taizéliederen gezongen.
Voor sommige kerkgangers was dat wel even wennen: weinig tekst en veel herhalen. Maar juist daardoor kan de tekst
dieper in je doordringen. Er ontstaat een meditatieve en beschouwende sfeer waarin het Mysterium fidei, het Geheim
van het geloof, ervaarbaar wordt. Voor veel mensen was het
een bijzondere en diepe beleving. We zien uit naar een volgende Taizé-viering.
Ingrid Weitenberg

Al een aantal jaren wordt in de Regenboog in de voorlaatste week van de vasten een vastenmaaltijd gehouden. Het is
een sobere (vleesloze), maar wel lekkere, warme maaltijd. Dit
keer proberen we een Ghanees smaakje aan de maaltijd te
geven, omdat het vastenproject een school in Ghana is. Tijdens de maaltijd komt Dik Kompier over het project vertellen.
De opbrengst van de vastenmaaltijd (uw vrijwillige bijdragen
minus kookkosten) is voor het vastenproject. Bij de maaltijd
zijn ook kinderen van harte welkom.
De maaltijd wordt gehouden op donderdag 14 april om 18.00
uur. U kunt zich aanmelden via de posters in de Regenboog of
per mail naar a-boon@online.nl.

Vreugde

Palmpaasoptocht 17 april

Op maandagmiddag 31 januari zagen we elkaar bij de fietsen tussen Hema en Etos bij de Kopermolen en waren beiden geweldig enthousiast over de Taizé-dienst.

Ook dit jaar weer worden de kinderen op palmzondag, 17
april, in de kerk verwacht met hun (zelfgemaakte) palmpaasstokken. Na de kindernevendienst mogen ze al zingend in een
feestelijke rondgang door de kerkzaal lopen en hun palm-

Rondom de Kerk
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paasstokken rond het altaar zetten. Na de viering wordt de
optocht nog een keer herhaald in verzorgingshuis Overrhijn
en worden de palmpaasstokken uitgedeeld aan de bewoners. Woensdag 13 april van 14.00 – 16.00 uur organiseert de
kindernevendienst een knutselmiddag om palmpaasstokken
te maken. Kom ook en neem wel zelf materiaal mee.

Voorbereiding op Pasen
In de Vastentijd zijn er op de
donderdagavonden korte gebedsdiensten in het Stiltecentrum van ‘de Regenboog’. De
vieringen hebben een bezinnend karakter en leiden u door
de veertigdagentijd naar Pasen.
Data: 7 en 14 april van 19.30 –
20.00 uur.

40 jaar Oecumene in de Merenwijk
Op 4 september 2011 hopen we te gedenken dat de Oecumenische Geloofsgemeenschap 40 jaar bestaat. Er is een
commissie benoemd die zich intensief met het jubileumweekend bezig houdt. Daarnaast willen we het jubileumjaar door allerlei activiteiten organiseren, die verschillende
groeperingen binnen en buiten de Regenboog weten aan te
trekken. Langzaam maar zeker begint het programma vaste
vormen aan te nemen. We hebben er voor gekozen het thema ‘Hoop’ als rode draad terug te laten komen.

Op Goede Vrijdag (22 april)
wordt om 15.00 uur een
kruisweg gehouden in het
Stiltecentrum.

Na de feestelijke start op 4 september, met een viering, een
dansperformance van het Hooglied, een open huis met presentaties van werkgroepen en veel ontmoeting is er in oktober een optreden van Peter Vermaat over Titus Brandsma.
In november wordt de Landelijke Oecumenische OntmoetingsDag in de Regenboog gehouden. In december verzorgt
de ZWO/MOV-groep een Kerstmarkt. Eind januari is er een
concertscratchdag, waarop ook ruimte is voor groeps- en solistisch optreden. Voor februari staan er een dag voor oudAKM-ers en een musical gericht op de jongeren op het programma.
Daarna is er een scratchdag voor zangers met de ondersteuning van het Regenboogkoor en rond Pasen een theateroptreden met als thema ‘het lege graf’. Jongeren krijgen de
mogelijkheid in mei naar Taizé te gaan, binnen de Regenboog wordt een symposium georganiseerd. We hopen het
jaar af te sluiten met een spetterende jongerenviering en
een feestelijke Regenboogdis.
Om niet alleen zelf van deze feestvreugde te genieten willen we kijken of het mogelijk is rond Pasen gastvrijheid te
bieden aan kinderen die het minder goed getroffen hebben.
We zijn daarvoor in gesprek met de stichting Pax Kinderhulp.
Edo Elstak, John Boon

Voor de vieringen van het
Paastriduüm zie bladzijde 35, liturgiekalender.

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er
van 9.30 – 9.45 uur een morgengebed in het Stiltecentrum. We
volgen daarbij een vast ritueel
van lezingen, liederen en gebeden. Zomaar een moment, midden in de week, om even met
elkaar stil te zijn en aandacht te
geven aan wat ons bezighoudt.
U bent van harte welkom.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van
10.00 – 12.00 uur geopend voor
persoonlijk gebed, meditatie en
bezinning. U kunt vrij binnenlopen en gebruik maken van de
aanwezige teksten en gebeden.
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. U gelie-

Poëzieavond 27 april
Onder de bezielende leiding van ds. Ronald da Costa kunnen we weer een avondlang genieten van verschillende gedichten. De gedichten worden voorgedragen, gelezen en
besproken, waarbij we ook bij onszelf te rade gaan wat ons
opvalt en aanspreekt.
Woensdag 27 april van 20.00 - 22.00 uur.
Opgave bij J. Boon; tel. 5222723; e-mail: j.f.boon@hetnet.nl
Rondom de Kerk
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ve zich dan te melden bij de koster/beheerder.

ACTIVITEITEN
Film 11 mei
Op woensdag 11 mei draaien we
een film over Lourdes. Geen promotiefilm over bedevaart en heiligdom, maar een speelfilm over
een multiple scelerosepatiënte
die meer uit culturele interesse
dan uit genezingsdrang meegaat
met de bedevaart. Wij krijgen een
boeiend beeld voorgeschoteld
over hoe het eraan toegaat in dit
centrum van verwachting, hoop
en teleurstelling. Niet alles is even
mooi. Ook wanneer het wonder
geschiedt, is dat geen garantie
voor een happy end.
De avond wordt geleid door ds.
Ronald da Costa.
11 mei 19.30 uur kosten €3,Opgave: J.Boon; tel.5222723
email: j.f.boon@hetnet.nl.

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.

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

Voedselbank
Help uw noodlijdende medemens
aan zijn dagelijks brood. Dat kunt
u doen door verpakte en houdbare producten te deponeren in
de doos onder de tafel in de hal.
Elke maand worden deze artikelen gebracht naar de voedselbank
Leiden .

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

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.

Schikking door de vastentijd heen
Als u dit leest, loopt de veertigdagentijd al weer op zijn
eind en zijn we hopelijk bijna klaar voor het Hoogfeest van
Pasen. In de vastentijd zijn er vier speciale bijeenkomsten
geweest in de Antoniuskerk op de woensdagavond om ons
voor te bereiden, samen met de protestantse medebroeders
en zusters. Verder was er elke zondag in beide kerken een
schikking van zand, stenen, takken en een kaars te bewonderen. Het arrangement veranderde langzaamaan van een
woestijn in een tuin, daarmee de Bijbellezingen van de zondagen volgend.
Er is veel aandacht aan besteed en hopelijk heeft de symboliek meegeholpen de vastentijd bewust te beleven.

Afwezigheid pastoraal werker Elling
Door de tijdelijke afwezigheid van pastoraal werker Inge
Elling, bestaat de kans dat er zal moeten worden afgeweken van het liturgisch rooster, zoals afgedrukt op de laatste
pagina van dit nummer. We doen ons uiterste best om alle
vieringen te laten doorgaan.
Via mededelingen in de kerken en op de website zullen wij
u op de hoogte houden van eventuele veranderingen in het
rooster. 
Het parochiebestuur

Wake op Witte Donderdag
Net als voorgaande jaren zullen we op de avond van Witte
Donderdag (21 april) weer waken, samen met de gemeenteleden van de PGL.

Rondom de Kerk
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U bent van harte welkom in de Antoniuskerk van 21.00 uur
tot middernacht. We zullen stil zijn, met op elk half uur een
korte meditatieve tekst of muziek. U kunt gedurende de gehele avond zachtjes binnenkomen en weggaan wanneer u
wilt. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Informatie avond over het H. Vormsel
Elk jaar vindt in onze parochie een voorbereiding plaats op
de toediening van het H. Vormsel in november.
Ook dit jaar zal er, bij voldoende belangstelling, weer zo’n
voorbereiding zijn. Op een informatieavond zal uiteengezet
worden, wat het H. Vormsel inhoudt, waarom er wordt gevormd en hoe de voorbereiding zal gebeuren.
De informatieavond is bedoeld voor zowel kinderen uit
groep 8 van de basisschool als voor kinderen die in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten, alsmede ook
voor hun ouders.
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 26 april van 19.0020.30 uur in de pastorie van de Maria Middelareskerk, Rijndijk 283.
Kinderen die ingeschreven staan bij de parochie Lam Gods
en geboren zijn tussen 01-05-1998 en 31-12-1999, zullen een
uitnodiging ontvangen.
Andere belangstellenden dienen zelf contact op te nemen,
liefst via vormsellamgodsleiden@hotmail.com. Langs die
weg kunnen er ook vragen gesteld worden. De vormselvoorbereiding gaat pas van start bij aanmelding van minimaal 7
kinderen. Wij vragen belangstellenden zo spoedig mogelijk
door te geven of er interesse is voor de informatieavond.

Voorbereiding Eerste H. Communie
Zeven kinderen uit onze parochie zijn begonnen aan de
voorbereiding op hun E.H. Communie. Inmiddels hebben zij
zich voorgesteld in de Maria Middelareskerk waar het grote
feest, na vele jaren, weer eens zal worden gehouden en wel
op 19 juni. Met veel enthousiasme komen de kinderen bij
elkaar en volgen ze de zes bijeenkomsten waarin o.a. het
H. Doopsel en de H. Eucharistie ter sprake komen.

De communiewerkgroep
PS: Het zou leuk zijn als het kinderkoor “De Vlammetjes”
dan op volle sterkte kan zingen. Extra stemmen blijven zeer
welkom: aanmelden kan bij dirigent Maarten van Wijk
mvanwijk58@hotmail.com of 06-42454389.
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Herinneringen aan het kerkje aan het
Haagsche Schouw

Door-de-weekse
vieringen

Het secretariaat heeft nog enkele boekjes over, waarin de
ruim 60 jaar parochiegeschiedenis aan de Rijndijk staat
beschreven. Op www.lamgodsleiden.nl staan veel foto’s
van vroeger, maar ook van het feest op 6 februari. U kunt
daar zelfs een DVD bestellen met deze foto’s erop!

Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdag 12 april en 3 en 17
mei om 9.00 uur een viering.
Vrijdag 6 mei om 9.30 uur een
Eucharistieviering.

In oktober 2011 is het precies 50 jaar geleden dat de Antoniusparochie werd opgericht. Dat willen we niet ongemerkt laten passeren, ook al is de parochie intussen opgegaan in de parochie LAM Gods. De vrijwilligersavond
wordt dan ook gehouden en niet zoals gebruikelijk in
juni. Er komt natuurlijk een boekje uit, dat zal voortborduren op de “Herinneringen van en aan mensen van goede wil” dat bij het zilveren jubileum in 1986 verscheen.
Heeft u nog leuke foto’s of anekdotes?
Het secretariaat neemt ze graag in ontvangst!

Op vrijdag 6 mei om 15.00 uur
een viering.

Serviceflat ‘Schouwenhove’

Palmpasenstokken

Op maandag 18 april en 23 mei
om 10.30 uur een viering.

Overleden
Maria Gemma Paula Pieterse
overleed op 14 januari in haar
woning aan de Ommedijkseweg
14. Zij was 56 jaar en werd vanuit
de Maria Middelareskerk begraven op begraafplaats ‘Rhijnhof’.
Op 1 februari overleed
Antonia Johanna Elisabeth de
Gier – Mientjes. Zij was 75 jaar
en woonde Bachstraat 662. Na de
uitvaartviering in de Maria Middelareskerk werd zij gecremeerd
in het crematorium van ‘Rhijnhof’.

De noodkerk, in gebruik geweest van 1961 tot 1966.

Nieuwe parochiegids is uit
Minder dan een jaar voor de fusie van alle parochies in
Leiden en ommelanden toch nog een nieuwe gids? De
vorige uit begin 2007 was zo verouderd dat langer wachten “onverantwoord” was. Dus vindt u in/bij dit blad een
helemaal bijgewerkte versie aan. Foutloos zal het niet
zijn, want zaken blijven veranderen. Hopelijk is het een
bruikbaar naslagwerk en geeft u een indruk wat er allemaal gebeurd. Mocht u al lezend zin krijgen ook wat te
doen: het secretariaat hoort het graag en heeft ook wel
wat suggesties.

OJA heeft de smaak te pakken
Na de (h)eerlijke chocolade van december hebben de OJA
jongeren begin dit jaar “Ready steady cook” nagebootst.
Iedereen nam zomaar wat mee en de combinatie leverde verrassende resultaten op! Toch was het erg lekker.
Er werden vanzelf ook gebeden en bijbelse verhalen bij
gezocht. De bijeenkomsten zijn meestal boven de Digros
in de Stevensbloem. Als je mee wilt doen, mail dan naar:
ojaleiden@hotmail.com

Rondom de Kerk

Paas-schoonmaak
Wij vragen dringende hulp bij het
schoonmaken van het kerkinterieur van de Maria Middelareskerk
op maandag 18 april. Aanvang
9.00 uur.

‘De Robijn’

50 jaar Antoniusparochie

12 april en 17 mei in de pastorie
van de Antoniuskerk om 19.30
uur.
Zonder aanmelding vooraf, voor
iedereen toegankelijk!

Op 80-jarige leeftijd overleed op
17 februari Lambertus
Adrianus de Koning. Hij woonde Louis Armstronglaan 58. De
afscheidsdienst was in de Maria
Middelareskerk waarna hij werd
begraven op de begraafplaats
van ‘Rhijnhof’.
Maria Amanda Kooloos – Kuiters
was 96 jaar toen zij op 4 maart
overleed.
Zij woonde Platijnstraat 1. Er
werd afscheid van haar genomen in de Maria Middelareskerk,
waarna zij werd gecremeerd in
het crematorium van ‘Rhijnhof’.
Wij leven mee met hen die hun
dierbare hebben moeten verliezen.

Activiteiten
Bijbelavonden
Deze staan o.l.v. catechete
Marieke Maes en zijn op dinsdag
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Kinderen mogen deze zelf versierde stokken meenemen naar
de Maria Middelareskerk op
Palmzondag, 17 april. De stokken
kunnen na afloop van de viering
naar ouderen of zieke parochianen gebracht worden. Het kinderkoor zal zingen.

Goede Week
Achter in dit blad vindt u alle vieringen van de Goede Week in
onze parochie.
Let er nauwkeurig op!

Mei: Maria-maand
Maria-vieringen met o.a. het bidden van het rozenhoedje, zijn in
de Antoniuskerk op woensdag
11, 18 en 25 mei om 19.00 uur.

Opbrengst jubileumcollecte
Deze collecte op 6 februari in de
Middelareskerk, bestemd voor
het werk van broeder Antoon van
Noye (Montfortaan) in Brazilië,
heeft € 1277,67 opgebracht. Heel
veel dank voor uw bijdrage!

Actie Kerkbalans
Rekening 527247, t.n.v. Parochie
Lam Gods te Leiden, staat nog
steeds open voor uw financiële
steun aan de parochie.

Digitaal blaadje
Het mededelingenblaadje dat
elke veertien dagen uitkomt kunt
u digitaal ontvangen. Opgave
aan: secr@lamgodsleiden.nl

Parochie website
Alles over onze parochie kunt u
vinden op de website
www.lamgodsleiden.nl.

Ro
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Op bedevaart naar
Sint Joseph te Smakt

nu ben je dan alleen
in stille eenzaamheid
waar zijn ze allen heen?
waarom ben je alleen?

De jaarlijkse bedevaart naar het pelgrimsoord
van Sint Joseph te Smakt in Limburg vindt
plaats op maandag 16 mei 2011. De ‘Haagse
Bedevaarten’ biedt u een geheel verzorgde reis
aan. We vertrekken in Leiden vanaf de SintPetruskerk aan de Lammenschansweg naar
Smakt. Daar vieren we de H. Mis ter ere van Sint
Joseph waarna we gezamenlijk een Limburgse Koffietafel gebruiken. Na
een korte gebedsdienst in de aloude Sint-Josephkapel en een Marialof
onderweg, wordt de dag besloten met een gezamenlijk diner. De geestelijke leiding is in handen van pastoor Smith en diaken Clavel. Iedereen is
uitgenodigd mee te gaan! De folder voor deze bedevaart kunt u vinden in
de verschillende kerken. Info en opgave bij diaken Clavel 070 3453829 of
06 53732362 of bij de heer Dingjan 5133415 of 06 20558035.

ach Jezus, dat meen je niet
vangt nu je lijden aan
moet je dan werkelijk om ons
zo ver in liefde gaan?
je buigt het hoofd
en in gedachten
zie je alles
wat je staat te wachten:
de geselpaal
de doornenkroon
de striemen en het bloed
maar bovenal de vele zonden
waarom je lijden moet

Drie catecheseavonden:
de Kerk en…

bespotting en vernedering
en wellicht het zwaarst van al
de ontmoeting met je Moeder
die jou zó aanschouwen zal

Tussen Pasen en Pinksteren worden drie avonden gehouden over de verhouding tussen de rooms-katholieke Kerk en de andere kerken en kerkgemeenschappen, de Kerk en de religies en tenslotte de Kerk en internet.
Al deze verhoudingen zijn actueel en belangrijk. Hoe ver staat het met de
oecumene? Waar zit een verschil in Kerk-zijn? Kunnen de religies Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Islam ons iets leren? Hoe verloopt de dialoog? Welke rol speelt de Kerk op het www? Plaats de Ridderzaal, Alexanderstraat 1a, rechts naast de Sint Josephkerk. Tijd 20.00 – 21.30 uur,
koffie vanaf 19.30 uur. De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Opgave
niet nodig. Data 12 mei: Kerk, kerken, kerkgemeenschappen, door pastoor
Smith. 19 mei: Kerk en religies, door pastoor Smith en Jim Schilder. 9 juni:
Kerk en internet, door pastoor Smith.

de hele lange lijdensweg
speelt zich voor je af
met aan het eind het houten kruis
daarna het kille graf
dit alles is je plots teveel
o, Vader! smeek je dan
neem deze bittere kelk van mij
help me als het kan

Jubileum Sint-Petrus: Basiliek
voor een schilder

heel even is het stil;
Uw wil geschiede, Vader
en niet mijn wil
José Simons-Castelein

In het kader van het 75-jarig jubileum van de Sint-Petruskerk is op zondag 3 april het kunstwerk ‘Basiliek
voor een schilder’ van Irène Prinsen,
onthuld, dat in de kerk is opgesteld.
Het kunstwerk verbeeldt het leven,
lijden en verrijzen van Jezus naar
de schilderijen van El Greco. Elf
schilderijen in staal, die samen een
basiliekachtige ruimte omsluiten,
vormen een barokke, doorzichtige
constructie. Van deze kunstenares
is ook de Petrus boven de ingang van
de kerk. Op de zaterdagen 16 april,
21 mei en 11 juni is de kerk van
Irène Prinsen geeft toelichting.
11.00 tot 14.00 uur open om dit unieMeer info in de folder met het proke kunstwerk te bewonderen. Het
jubileum wordt een jaar lang gevierd gramma achterin de kerken en op
met vele activiteiten.
www.rondomdekerk.nu .

Hoge Rijndijk 114 2313 KM Leiden
tel. 071 - 5123578

Setterlaine - Setterlady
Ten Cate - Hollandia
Prym - DMC - Güttermann - Scheepjeswol
DDDDD - Cinderella - Tweka - Elias - Jovanda
Feetje - Robson - Pill
maandag gesloten,
di. t/m vr. 09:00 - 13:00 uur en 14:00 - 18:00 uur
zaterdag 09:00 - 17:00 uur
Rondom de Kerk
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Ria Huisman
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Jezus in de
Hof van Olijven
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Vrijwilliger in de Sint-Petrusparochie
Wat voor werk doe je als vrijwilliger?
Ik ben secretaris bij het dames- en herenkoor, tegenwoordig het St. Petruskoor. Eerder was ik al een aantal
jaren secretaris van het dameskoor. Daarnaast assisteer
ik bij het kinderkoor, bij de gezinsvieringen. Ik ben ook
betrokken bij de voorbereiding van de gezinsvieringen,
samen met pastoor Smith. En ik maak voor die vieringen
ook de boekjes. Daarnaast zit ik in de liturgiegroep,
waarin we regelmatig vieringen evalueren.
Wat motiveert je om al dat werk voor de parochie
te doen?
Ik heb van huis uit het katholieke geloof. En ik vind dat
dat door moet gaan. Vanuit die betrokkenheid kijk ik wat
ik kan doen. Ik ben niet zo ontzettend goed in bestuursfuncties, muziek is meer mijn terrein. Daar ligt mijn hart
ook. Het kinderkoor repeteerde vroeger bij mij in de klas,
na de les, toen ik nog lesgaf op de Sint-Joseph-school.
Het is fijn dat we daar nog steeds terecht kunnen.
Kun je jezelf kort omschrijven?
Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond te treden, van
mezelf ben ik misschien wel een beetje verlegen. Maar
het werk in de parochie moet wel gedaan worden, dus
ben ik daar mee bezig. Ja, je kunt me gedreven noemen.
Hoe kwam je bij de Petrusparochie terecht?
Vanwege het koor. Eigenlijk kom ik uit de Meerburgparochie, daar woon ik ook in de buurt, maar ik kwam, het zal
een jaar 30 geleden geweest zijn, hierheen, want ze zongen hier zo mooi. En ik ben hier gebleven. Mijn zoon Coen
is hier in 2000 dirigent van het koor geworden. Ik ben blij
dat het de laatste jaren goed gaat met het koor. We hadden even een wat mindere periode, maar we hebben toen
mensen de mogelijkheid gegeven om voor een project lid
te worden, bijvoorbeeld voor de voorbereiding van Kerstmis of Pasen. Dat werkte goed: daardoor zijn er nieuwe
mensen bij gekomen. We zijn ons nu aan het voorbereiden
op Pasen. En natuurlijk op het jubileumconcert, op 29
mei, vanwege het 75-jarig bestaan van de parochie.
Het is alweer bijna Pasen. Wat betekent Pasen
voor je?
Het is het grootste feest van het hele christendom. Als
Jezus niet verrezen was zou ons geloof ijdel zijn, zegt
Paulus. En geboortes zie je vaker, maar dat iemand uit
de dood herrijst, dat is voor mij echt een wonder. Ik vind
Pasen dan ook mooier dan Kerstmis. Dat laatste is voor
mij, ook door de commercie, meer een soort sfeerfeest
geworden.

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 3 mei en dinsdag 7 juni 10.00 uur: EV
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