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Franciscanen even terug in Leiden

Plaquette in Hartebrugkerk onthuld

Op 27 mei is achterin de Hartebrugkerk op
feestelijke wijze de plaquette ter herdenking aan meer dan 550 jaar franciscanen
in Leiden onthuld door pastoor Van der Bie
en pater Peters ofm., de laatste franciscaanse pastoor van deze kerk.
Pastoor Van der Bie staat stil bij het
vele werk dat de franciscanen in de
afgelopen eeuwen in de stad Leiden
hebben gedaan. Hij vertelt hoe dit
werk is verbeeld in de bronzen plaquette. “De vier medaillons laten de
belangrijkste taken van de franciscanen zien: preken, armenzorg, onderwijs en dopen. Verder zie je hoe een
minderbroeder de stad beschermt.
En het eerste klooster staat erop, net
als het laatste, aan de Haagweg, het
eerste aan de oostkant van de singelrand, het laatste aan de westkant.”

Franciscaanse spiritualiteit blijft
De plaquette is ontworpen door Dik
Kompier, oud-leraar handenarbeid en
kunstgeschiedenis aan het vanouds

Leidse Josephschool verhuisd
Op 20 juni liepen leerlingen, ouders en medewerkers
van de RK Josephschool naar de nieuwe school aan
de Oppenheimstraat, begeleid door twee draaiorgels. De afgelopen twee jaar was de school verspreid
over twee locaties. “Voor het gemeenschapsgevoel
is het goed dat alle klassen weer bij elkaar zijn,” zegt
directeur John van den Helder. “We zijn tenslotte
met z’n allen één school.” De Josephschool zat
52 jaar in het oude gebouw. In het najaar volgt de
officiële opening van de nieuwe school.

De laatste
franciscanen
bij de plaquette. Links:
Dik Kompier,
naast pastoor
Van der Bie.

franciscaanse Bonaventuracollege. Kompier: “Ik
heb nog franciscaner paters
als collega-leraren meegemaakt. En als onderwijsmens hou ik van vertellen,
mensen iets meegeven.” Van
der Bie: “We hebben zoveel
inspiratie gekregen van de
franciscanen en blijven deze
uitdragen in en vanuit onze
parochie. En de Derde Orde, de franciscaner lekenorde die in Leiden ook
leden heeft, doet dit natuurlijk ook.”

Polsbandje
De laatste bewoners van de franciscaanse communiteit aan de Haagweg 13 waren natuurlijk ook aanwezig. Pater Peters ofm. sprak over
de zorg en verantwoordelijkheid
die de franciscanen zo lang hebben
gehad voor de inwoners van Leiden

en de Hartebrugparochie. “Ik draag
deze verantwoordelijkheid met een
gerust hart over
aan de mensen
die op eigentijdse
én franciscaanse
wijze het evangelie gestalte willen
geven.” Peters gaf
pastoor Van der Bie een polsbandje
met de bekende franciscaanse groet
‘Vrede en alle goeds’. “Dan kan iedereen zien, dat is jouw opdracht!” Hij
voegde er nog aan toe: “Als jullie
naar de plaquette kijken, denk dan
niet ‘wat mooi’, maar ‘ik ga in deze
voetsporen verder’.”
Zie voor de speciale uitgave bij het
afscheid van de franciscanen uit Leiden www.rondomdekerk.nu.

En ze clusterden voort…….
Graag hadden we u op deze plek laten weten wat de nieuwe parochienaam wordt
en welke kerk de parochiekerk zal zijn.
De wisseling van de bisschop van Rotterdam zorgt echter voor wat vertraging.
Achter de schermen gaat het werk
gewoon door. De Begeleidingsgroep
(bestaande uit de beide pastoors en
een bestuurslid van alle negen parochies) komt regelmatig bijeen en
heeft zich onlangs gebogen over de
begroting van de nieuwe ‘megaparochie’. Veel blijft hetzelfde, maar het
netjes verdelen van de centrale kosten, vooral van het pastorale team,
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geeft nog wat hoofdbrekens. We heb
ben het volste vertrouwen dat de
negen penningmeesters eruit komen.

Parochiekerk?
Er moet ook een parochiekerk aangewezen worden. Dat heeft wat ons
betreft geen diepere betekenis of
gevolgen, maar kerkrechtelijk kan
een parochie nu eenmaal niet zonder
parochiekerk. De ‘BG’ (Begeleidingsgroep) heeft gewikt en gewogen en

de keus wordt voorgelegd aan de
bisschop. Hetzelfde geldt voor de
naam van de nieuwe parochie. De BG
heeft uit alle inzendingen een keuze
gemaakt en hopelijk is de bisschop
het daar binnenkort mee eens.
Na de zomer hopen we u dus meer te
kunnen vertellen. Dan begint ook de
laatste fase van het clusteren, mikkend op een fusie per 1 januari 2012.
Wilbert van Erp, secretaris BG

Afscheid van bisschop van Luyn
Op zaterdag 18 juni heeft bisschop
van Luyn s.d.b. tijdens een plechtige Eucharistieviering afscheid
genomen als bisschop van ons bisdom. In een bomvolle kathedrale
kerk HH. Laurentius en Elisabeth
werd hem veel lof toegezwaaid.
Mgr. Van Luyn heeft meer dan zeventien jaar aan het hoofd gestaan van
het bisdom gestaan en zijn beste
krachten gegeven ten dienste van
allen die in het bisdom wonen en
werken. Hem werd hartelijk dank
gezegd voor zijn bijdrage in de
inspanning voor het Evangelie. Er
waren tal van hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, onder wie kroonprins Willem Alexander en prinses
Máxima.
Mgr. Van Luyn werd op 27 november
1993 door de toenmalige paus Johannes Paulus II benoemd tot bisschop
van Rotterdam en op 12 februari
1994 bisschop gewijd in de kathedrale kerk te Rotterdam. Vanaf 1994
tot 2008 was hij vice-voorzitter van
de Nederlandse Bisschoppenconfe-

rentie en vervulde tevens het Referentschap voor de betrekkingen met
het Jodendom. Vanaf 1994 was hij
eerst Referent en vanaf 2000 was hij
vice-voorzitter in de Commissie van
de Bisschoppenconferenties van de
Europese Unie (Comece). Vanaf 2006
vervulde mgr. Van Luyn hiervan het
voorzitterschap. Vanaf januari 2008
was hij voorzitter van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie.
Op 2 juli treedt mgr. Van den Hende,
nu nog bisschop van het bisdom
Breda, aan als nieuwe bisschop van
Rotterdam.

Komende en gaande advertentieman!
Na jarenlange grote inzet voor de
advertentieacquisitie, heeft Pieter
Rijsbergen het stokje overgedragen
aan Cees Mentink. Die is al met groot
enthousiasme aan de slag gegaan en
zorgt ervoor dat de advertentiepagina’s vol blijven! Pieter Rijsbergen
blijft op de achtergrond administraRondom de Kerk
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Inhoud

Even gas terugnemen…

tief werk doen voor de advertenties.
Rondom de Kerk is hem heel dankbaar voor zijn werk in de afgelopen
jaren en is verheugd dat hij administratie wil blijven doen.
Cees Mentink heten we hartelijk welkom en wensen hem veel succes bij
zijn werk!

Column Oud zijn

EERGISTEREN
GISTEREN
vandaag
morgen
overmorgen

Druk, druk, druk. Is
dat een adequate
beschrijving van
uw leven? Soms
vraag je je af
of het leven
meer is dan
een opeenstapeling van
activiteiten,
waar nooit een
einde aan lijkt te
komen. Er moet gewerkt
worden. Boodschappen gedaan.
Rekeningen betaald. De kinderen naar bed gebracht… Steeds
dienen zich weer andere belangrijke zaken aan om te doen.

Het is vaak vreselijk moeilijk om
tijd te vinden voor het hoognodige
persoonlijke gebed en om te werken
aan de eigen relatie met God. In
plaats daarvan voegen we aan de
drukte van het leven vaak een hele
lijst zorgen toe. En dat terwijl de
Schrift zegt: “Maak u niet bezorgd
voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen leed” (Mat 6,34).

Ontmoet Surinaamse jongeren!
De meesten van u zullen dus halsreikend uitkijken naar de vakantie.
Dan kunnen we even gas terugnemen, lekker onderuit zakken en
ons richten op vragen die werkelijk
van belang zijn, zoals: ‘Welke plaats
heeft God in mijn leven?’, ‘Wat
vraagt God van mij?’, ‘Leef ik wel
goed genoeg als katholiek?’, ‘Wat
moet ik doen om werkelijk heilig te
worden?’ Deze zomer krijgt u hulp
bij het zoeken naar een antwoord
op deze vragen. In plaats van naar
bijvoorbeeld Suriname op vakantie
te gaan kunt u rustig thuisblijven,
want het vakantiegevoel komt naar
u toe in Leiden! Een grote groep
jonge mensen uit Suriname maakt
zich op om van 5 tot 8 augustus in
onze parochies op bezoek te komen.
Samen met Nederlandse jongeren

6
6
7

Gastgezinnen gezocht!

uit onze parochies gaan
ze onder andere in
gesprek over bovengenoemde vragen. En u kunt
hen ontmoeten!
Zie pagina 27
in dit blad voor
het programma,
dat een voorbereiding zal zijn op
de grote Wereldjongerendag in Madrid,
samen met naar verwachting miljoenen jongeren en onze
paus.

Kerk en Samenleving

Naar een klooster

Kinder Hoek

De jongerenontmoeting in onze
parochies belooft een heel bijzonder feest te gaan worden. Ervoor
of erna zou u een bezoek aan een
klooster kunnen overwegen. Het
is heerlijk om even het jachtige
bestaan achter je te laten en mee
te draaien in de regelmaat van het
kloosterleven om je opnieuw helemaal te richten op je relatie met
de Heer. Dat is tenslotte waar het
uiteindelijk om draait in het leven!
Een goed voorbeeld is de abdij
Maria Hart van de Zusters Birgittinesen in het centrum van Weert.
Als een van de Zusters met een
verwelkomende glimlach de zware
abdijpoort opendoet glijdt de blik
van de bezoeker automatisch langs
het beeld van Maria naar de volgende poort, die toegang geeft tot
de verrassend grote tuin die uitnodigt tot een rustige meditatieve
wandeling, of wellicht een dutje in
de avondzon.
Kapelaan M. Remery

Sint-Laurentiusparochie

l  M25 ‘d’r effe tussenuit’

Rondom boeken Dat onverwoestbare in mij
Hartebrugparochie

9
10

l  Opening museum Greccio

De Goede Herderparochie

12

l  Voortgang restauratie Meerburgkerk

OLV Hemelvaart/Sint-Josephparochie

14

l  Kerk groet kerk

Sint-Jan’s Onthoofdingparochie

17

l  Dagboek Marianne Hoogervorst

20
21

l  E.M.S. koor

H. Lodewijkparochie

22

l  JP2 Bibiotheek

Sint-Petrusparochie

24

l  Een soort priester?

Jongeren Info
RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)

27
28

l  40 jaar oecumene in de Merenwijk

Lam Godsparochie

30

l  Sponsorloop voor Longevus

Rondom de Vrijwilligers
Liturgiekalender

33
34

De redactie en medewerkers wensen u
een goede vakantie toe.

in gedachten...
Als je van het Evangelie
overneemt wat je bevalt,
dan geloof je meer aan jezelf

De abdij Maria Hart in de Maasstraat te
Weert is het hele jaar geopend voor gasten.
Voor meer informatie: tel. 0495 45 3045 of
www.birgittinessen.nl.
Rondom de Kerk
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dan aan het Evangelie.
Kerkvader H. Aurelius Augustinus (354-430)

Interview
Tekst: Jury Smit

Spanje: geloof hoort bij openbare leven
Negen jaar woont Fernando Salinas Camara nu in
Nederland. In zijn geboorteland Spanje was hij actief
katholiek en ook nu is hij naast een drukke baan als
ambtenaar zeer betrokken bij de Meerburgkerk. Het
katholicisme in Spanje en Nederland? Ze lijken elkaar
weinig te ontlopen, toch zijn er interessante verschillen.
“Spanje en Nederland zijn allebei
Westerse landen, dus ja, heel veel
verschil is er niet”, zegt
Fernando Salinas Camara, “ook niet
in het katholicisme. Maar er zijn wel
accentverschillen. Zo zag ik toen ik
voor het eerst in een Nederlandse Mis
kwam de mensen bank voor bank,
de ene na de andere, te communie
gingen. Dat gaat in Spanje niet zo.
Het voordeel hier is dat je zo niet
voor iemand langs hoeft te lopen,
het nadeel is wel weer dat je wel heel
erg alleen zit als je niet te communie gaat.” Het gaf een eerste indruk
van hoe georganiseerd Nederland is
in vergelijking met andere landen.
Die indruk werd nog versterkt toen
er een enveloppe van de Actie Kerkbalans bij Salinas op de mat viel.
“Ik was verbaasd. Iets als de Actie
Kerkbalans is in Spanje ondenkbaar.
Maar ja, daar is wel weer een kerkbelasting.”

Kerken altijd open
Salinas komt uit een land waar de
katholieke kerk een belangrijk deel
uitmaakt van het openbare leven:
“Meer dan in Nederland. De kerken
zijn altijd open, en elke kerk heeft
wel twee of meer geestelijken. Ook
kloosterorden als jezuïeten, franciscanen en dominicanen zijn zeer aanwezig, bijvoorbeeld in het onderwijs.
Gelovigen zijn vaak ook nog lid van
een Derde Orde, mijn moeder bijvoorbeeld van die van de karmelieten. In
Nederland zie je dat veel minder. Ik
wist niet eens dat die hier bestonden
tot een medeparochiaan me vertelde
dat hij lid was van de Derde Orde
van de franciscanen. De priesters in
Spanje zijn wel vaak wat ouder, net
als de vrijwilligers, en er zijn weinig
priesterstudenten. Ik heb zelf ook op

een seminarie gezeten, bij de Maristen. Het heeft mij gevormd, het was
een prachtige tijd, maar ik merkte
wel dat ik erg van de wereld was afgesloten. Ik mocht maar drie weken per
jaar naar huis, en maar één keer per
maand de stad in, op zondagmiddag,
net na de siësta, wanneer daar niets
te doen is. Misschien zijn er daarom
wel steeds minder priesterstudenten. Er komen nu ook geestelijken
uit Afrika en Zuid-Amerika naar
Spanje.”

Tapas eten na de Mis
Dat alles neemt niet weg dat het
katholicisme in Spanje erg is ingebed
in het sociale leven. Salinas: “Hier in
Nederland is de kerk iets voor op zondagmorgen. En één keer in de maand
blijf je koffie drinken. In Spanje ga
je elke week na de kerk met je vrienden tapas eten, met een glaasje wijn.
Vaak blijf je tot in de middag, en zo
kom je weer in contact met andere
mensen. Bij elke kerk vind je in
Spanje dan ook wel een café. Hier
is dat helemaal niet zo.” Die plaats
in het leven van alle dag blijkt uit
meer dingen: “Neem nu bijvoorbeeld
Allerzielen. Dan gaat iedereen naar
het kerkhof, alles wordt daar schoongemaakt en je ontmoet daar elkaar
bij de overledenen. Of de Eerste
Communie: bijna vergelijkbaar met
een bruiloft, zo’n feest is dat. Of de
Mariaverering, die is daar heel sterk.
En in de Goede Week heb je overal
processies, in elk dorp weer anders.
Gelovigen organiseren ze, daar zijn
ze vaak het hele jaar aan bezig. Mensen lopen mee als zondaar, onherkenbaar, met capuchons op, ze lijken
wel wat op die van de Ku Klux Clan.
Vroeger moest je als zondaar met
zo’n capuchon op voor de kerk gaan
Rondom de Kerk
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zitten. Maar dat is erg afhankelijk
van dorp of stad. In Alicante geven
de penitenten af en toe weer snoepjes aan de kinderen en zeggen ze
mensen gedag terwijl ze hun muts
even afdoen. In mijn geboortedorp
gaat het wéér anders. Daar komen
vrijdagnacht om twaalf uur precies
de penitenten in het zwart onder
klokkengelui uit de kerk naar buiten. Zonder capuchon, maar wel met
het gezicht bedekt. Dan lopen daar
ongeveer duizend man, zwijgend,
met rinkelende kettingen om de
benen en met een kruis op de schouder, onder het geluid van een trommel. Heel indrukwekkend. Dat mis
ik hier wel eens in de Paasweken.”

Hier kun je jezelf zijn
Salinas schetst een indrukwekkend
beeld van het katholicisme in Spanje. Maar hier ziet hij weer dingen die
hij niet had verwacht: “Opvallend is
dat de uitersten hier veel groter zijn.
Je hebt Amsterdam waar alles kan.
Maar er zijn ook dorpen waar de zondagsrust heilig is. Hier is de invloed
van de christelijke partijen heel
groot, groter dan in Spanje. In Spanje is er weer meer sociale druk. Hier
kun je jezelf zijn. En dat is prachtig.”

juli/augustus 2011

Fernando
Salinas
Camara voor
de Meerburgkerk, die
momenteel
wordt gerestaureerd.

Kerk en Samenleving

Oud worden, dat wil iedereen wel, maar oud zíjn…
Ik zie in kranten en op tv de laatste tijd allerlei
alarmerende dingen die ouderen in verzorgings- en
verpleeghuizen treffen. Diefstal bijvoorbeeld, ook
door medewerkers. Soms slapen ze met hun portemonnee en sieraden onder hun kussen. Zoals René
Diekstra laatst vertelde in het Leidsch Dagblad:
in de kamer van zijn oude tante werd via camera’s
gekeken of ze niet alles verzon, ze was immers erg
oud. Het was waar. Zij bleek niet de enige, Diekstra
ontving heel veel mails met vergelijkbare situaties.
Verder lees ik over verwaarlozing, pesten, pyjamadagen en zelfs regelmatige mishandeling.
Wat is er gebeurd?! Waar is het misgegaan? Vroeger
gingen veel mensen op 65-jarige leeftijd naar een
bejaardenhuis, gezond of minder gezond, het maakte niet uit. Dáár ging je van je welverdiende rust
genieten! Gezellig samen met andere oude mensen.
Dat kunnen we ons nu helemaal niet meer voorstellen. Of heb ik een te romantisch beeld van vroeger
tijden? Of ben ook ik op een leeftijd gekomen dat je
soms een beetje bang naar je ‘voorland’ kijkt.
Ik hoop dat wat ik allemaal lees en zie een vertekening is. Dat het in verreweg de meeste verzorgingsen verpleeghuizen best goed toeven is. Waar geen
medewerkers zijn, die jou (een 90-jarige man) volgens protocol, jawel, manen om je sla op te eten.
Terwijl je negentig bent geworden zonder ook maar
één blaadje sla te eten! En je niet voortdurend aanspreken alsof je in een kindercrèche zit, met het
toontje dat erbij hoort.
Gelukkig las ik ook over een huis in Groningen,
waar de leiding vindt dat het verzorgende werk
wel met wat minder regels toe kan. Teveel regels
en protocollen verminderen de werking van het
gezond verstand, was de ontdekking. Zo is het
maar net. Meer eigen verantwoordelijkheid betekent zelf nadenken en je niet verschuilen achter
regels. Het maakt het werk bevredigender en het
geeft meer betrokkenheid van medewerkers, daar
ben ik van overtuigd.
Regelmatig staat in overlijdensberichten dat de
nabestaanden een huis bedanken voor de liefdevolle verzorging. Dat bestaat dus intussen wel! Als
ik zover ben, hoop ik in een huis te komen waar dit
ook vanzelfsprekend is, dat op een gelijkwaardige
manier met mij wordt omgegaan en personeel tijd
heeft voor mijn verzorging heeft. En dat hopen
natuurlijk velen van u met mij.

Joke Sorgdrager

De parochies van Leiden en omgeving ontvangen van 4 tot 8 augustus een groep jonge mensen uit
Suriname. Zij komen zich hier voorbereiden op de Wereldjongerendagen in Madrid! Deze drie dagen hebben ze een mooi programma samen
met jongeren uit Leiden en omgeving. Zie ook pagina 27! Voor hen
zijn we op zoek naar gastgezinnen.
U hoeft alleen het ontbijt te verzorgen, zo mogelijk de gasten rond
8.30 af te zetten bij de H. Lodewijk
en om 22.00 uur weer op te halen.

Aanmelden: info@wjdleiden.nl of
06-3447 7960. Er ligt ook een intekenlijst achterin de Sint Petrus-, Sint
Joseph-, Hartebrug- en H. Lodewijkkerk. Veel Surinaamse jongeren hebben geen slaapzak en geen matje.
Die hebben ze nodig voor de gezamenlijke reis met de Leidse jongeren
naar Madrid. Heeft u deze spullen
over en gebruikt u ze niet meer? Voor
hen scheelt dat een hele investering!
Inleveren kan bij de koster van de
H. Lodewijkkerk voor en na de vieringen aldaar, of via uw eigen pastoor.

Bedevaart naar Kevelaer
Dit jaar wordt de bedevaart naar Kevelaer georganiseerd op zondag 9 en maandag 10 oktober. Deelname kost € 45,- inclusief busreis en organisatie in
Kevelaer. U dient zelf een hotelkamer te reserveren.
Nadere gegevens ontvangt u na inschrijving.
Inschrijven en informatie: Wim Barning,
wimbarning@casema.nl of 06 53712650. Kijk ook op
www.hartebrug.nl.

Bisdom Rotterdam

Oud zijn

Gastgezinnen gezocht!

Wereldkerk

Rondom...

Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli
Op zaterdag 9 juli is in en om de kerk
van de HH. Martelaren van Gorcum in
Brielle weer de jaarlijkse Nationale
Bedevaart. Dit jaar is het thema ‘Elkander dragend in geloof’. Naar verwachting zijn alle beelden van de
HH. Martelaren dan in volle glorie
hersteld.
Het programma van de Nationale
Bedevaart begint om 11.00 uur met
een Eucharistieviring, met als Hoofdcelebrant mgr. A.H. van Luyn sdb. Na
lunch, Rozenkransgebed en Kruisweg, wordt om 15.00 uur besloten
met Vesperviering, processie en pelgrimszegen.

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In 1572 zijn
op deze plaats 19 rooms-katholieke
geestelijken uit Gorcum (Gorinchem)
gemarteld en opgehangen omdat ze
weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren. Ieder jaar trekt de
bedevaart honderden bezoekers uit
Nederland en omringende landen.
In juli en augustus is het heiligdom
dagelijks geopend van 13.00 uur tot
17.00 uur. Om 16.00 uur is regelmatig
een Eucharistieviering.
Info www.martelarenvangorcum.nl
en www.bisdomrotterdan.nl/algemeen/bedevaartplaatsen.

Paus ongerust over toekomst mensheid
Paus Benedictus XVI heeft onlangs
opgeroepen samen na te denken over
de toekomst van onze planeet. Onze
benadering van het milieu moet totaal worden herzien. Milieubescherming is nodig voor het overleven
van de mensheid. Respect voor het
milieu en het zoeken van schone energie moeten politieke en economische
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prioriteiten zijn. Dit nadenken moet
volgens de paus gebeuren binnen
de Verenigde Naties en mag niet het
slachtoffer worden van politieke en
economische belangen. De paus zei
dit bij de ontvangst van zes nieuwe
ambassadeurs bij de H. Stoel, die hun
geloofsbrieven kwamen overhandigen.

M25 Leiden ging ‘d’r effe tussenuit’
Dinsdag 17 mei organiseerden de jongeren van M25 Leiden
een dagje uit voor cliënten van de maatschappelijke opvang en
verslavingszorg in Leiden en omstreken.
Nee, een biertje werd er niet geschonken, en zelf meegenomen alcohol was
ook niet welkom aan boord. Wel werd
het een dagje zorgeloos genieten van
een boottocht over de Kagerplassen,
een maaltijd in pannenkoekenhuis
Oudt Leyden en een bezoekje aan de
bioscoop. Gewoon ‘d’r effe tussenuit’,
geen zorgen aan je kop, samen ‘gouwe ouwen’ zingen, fanatiek bingo
spelen en je hersens pijnigen over
soms lastige quizvragen.

Lachen
Voor de aanwezige jongeren van M25
was het een eerste persoonlijke ont-

moeting met de gasten van de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Een verrassende kennismaking
met “ontzettend aardige mensen
waar je heerlijk mee kunt lachen”.
Maar ook mensen die je onverwacht
deelgenoot maken van hun zorgen
en problemen, de omstandigheden
waardoor ze naar de drank of pillen
grepen of dakloos werden.

Volgend jaar weer?
En de inzet en het enthousiasme van
de jongens en meiden van M25 werd
zichtbaar gewaardeerd. “Het was een
leuke dag! Volgend jaar weer?”

De jongeren van M25 Leiden organiseerden deze dag onder leiding van
stagiaire Maartje van der Veen, in
samenwerking met straatadvocaat
Hans de Kinderen, straatpastor Paul
Brommet, Stichting De Binnenvest,
Inloophuis Psychiatrie Leiden, De
Brug in Katwijk en Brijder.

Iza en
Machteld
met gasten
van d’r effe
tussenuit.

Regionaal projectmedewerker M25 Leiden

Jubileumproject
De Bakkerij

Sinds 1 juni is Thijs van der
Horst vanuit De Bakkerij aangesteld als regionaal projectmedewerker M25 Leiden. Als voormalig straatadvocaat beschikt
hij over ruime ervaring en een
breed netwerk aan contacten in
de regio.

Ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van De
Bakkerij is een diaconaal
project uitgekozen in
Eritrea. Dit imkerproject snijdt hout zonder
strijkstokken, heeft
directe contacten met
de doelgroep en goed contact met
de ondersteunende organisaties ter plekke.

In de afgelopen jaren heeft u regelmatig in Rondom de Kerk kunnen
lezen over de activiteiten van M25
Leiden. Het motto: ‘Be alive, join M
Twentyfive!’ werkt! Jongeren in de
leeftijd van 12 tot 17 jaar worden
uitgedaagd, ondersteund en actief
gemaakt om praktische hulp te bie-

den aan kwetsbare groepen in
de samenleving.
Vrijwillige inzet
voor anderen kan voor jezelf verrijkend en inspirerend zijn.
Inmiddels hebben zo’n 120 jongeren deelgenomen aan dit diaconale
project. Maar er zijn nog veel meer
jongeren in en om Leiden die M25
graag wil bereiken. Ook wil M25
parochies in de regio ondersteunen
bij het opzetten van een eigen M25
groep. Met de aanstelling van een
regionaal projectmedewerker kan
deze droom werkelijkheid worden.
Kijk ook op www.m25leiden.nl.

Leidse Kerkennacht in weekend van 24 en 25 juni
In het weekend van 24 en 25 juni wordt de landelijke Kerkennacht gehouden. Ook
Leiden doet mee! Op vrijdag 24 juni zijn de H. Lodewijk, de Hartebrugkerk en de
Marekerk open, en op zaterdag 25 juni kunt u de Hooglandse Kerk en het Diaconaal Centrum de Bakkerij bezoeken. Tussen Mis, muziek en completen zijn er workshops, presentaties en rondleidingen. Er is ruimte voor stilte en gebed, en in de
Marekerk kunt u de koepel beklimmen. Het complete programma kunt u opvragen
via de Raad van Kerken, frannekeboeren@gmail.com of 071 5721412. U wacht een
warm onthaal! Op www.kerkennacht.nl staat algemene info over de Kerkennacht.
Rondom de Kerk
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Het project helpt nu twintig Eritrese gezinnen van
gehandicapte oorlogsslachtoffers. Zij hebben de
beschikking over tien bijenkasten, maar die bieden te weinig inkomsten voor een aanvaardbaar
bestaansminimum. Doel is om dit aantal kasten
en het aantal deelnemende gezinnen uit te breiden. Ook een praktijkopleiding, zonnebloemzaad
en pacht van de benodigde grond worden meegefinancierd. Vrouwen worden geholpen om zelf de
bedrijfsadministratie te voeren en hun producten
zonder tussenhandelaren te verkopen.
Het imkerproject wordt aanbevolen door Terhas
Semere, de eerste vluchteling met wie diaconaal
werker Anton Dronkers in 1981 in contact kwam.
Cordaid, de organisatie waar Terhas tegenwoordig
werkt, ondersteunt het project. Een bijdrage kunt
u overmaken op giro 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Eritrea.
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Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Jury Smit

Patroonheilige WJD Madrid

Ignatius van Loyola, soldaat van God
Wie op de website kijkt van de
Wereld Jongeren Dagen, komende zomer in Madrid, zal
daar onder de patroonheiligen ook de Bask Ignatius van
Loyola (1491-1565) vinden.
Hij inspireert mensen, niet
alleen in Spanje, maar over de
hele wereld. Ook in Leiden en
omstreken lieten zijn volgelingen hun sporen na.

Katwijk gevestigd in een huis, waar nu
verpleeghuis de Wilbert zit.
Door hun engagement maar ook door
hun invloed zijn de jezuïeten steeds
het middelpunt geweest van talloze,
niet altijd even vriendelijke en evenmin altijd ware verhalen. Als gevolg
van een Europees politiek machtsspel
werden ze in 1767 door als Clemens
XIII opgeheven, wat in 1806 weer
ongedaan werd gemaakt.

Geen jezuïeten meer in Leiden

Wie Ignatius zegt, zal meteen ‘jezuïeten’ zeggen. Ignatius (roepnaam
Inigo) is de oprichter van deze maatschappelijk zeer actieve orde van
wetenschappers, missionarissen en
docenten. De Sociëteit van Jezus
Kopergravure van Hieronymus Wierix
heet ze, en de jezuïeten gelden als
(1551 – 1619), uitgegeven naar aanleiding
‘soldaten van God’. Ignatius zelf was
van de zaligverklaring van Ignatius van
Loyola in 1609. Privé-collectie.
soldaat totdat hij gewond raakte en
op zijn ziekbed voor een totaal ander
leven koos. Maar hij bleef ‘vechten’,
jezuïeten en ‘jezuieterschen’ actief
wat hard nodig was tijdens de Convanuit de statie van de jezuïeten aan
trareformatie, toen het katholicisme
de Pieterskerkgracht. Daarna waren
na een grote interne crisis, met als
de jezuïeten tussen 1842 en 1928 in
gevolg de Reformatie, een come-back
maakte. Zijn orde, ze dateert uit 1534,
is er een van intellectuele ´soldaten´
die bibliotheken volschreven, over
theologie, en alles wat hiermee verdoor Pier Tolsma, diaken
band houdt.

Ze zijn en blijven kritisch, ook op hun
eigen geschiedenis, en kunnen dan
ook hartelijk lachen om het verhaal
van een medebroeder die aanzit bij een
diner en als er een jood binnenkomt
zegt dat daar één van de verraders van
Christus is. De jood heeft een onsterfelijk antwoord: ‘Nergens in de bijbel
staat dat een jood Christus verried.
Er staat alleen maar dat hij tot het
gezelschap van Christus behoorde.’
Zijn er nog steeds jezuïeten in Leiden?
Nee. Maar ze zijn bij menig Leidenaar
bekend door hun cursuscentrum in
Amsterdam: www.Ignatiushuis.nl.

Rondom Boeken

Statie jezuïeten Pieterskerkgracht
Ook in Nederland waren en zijn ze
actief. Tijdens de Republiek der Vereenigde Nederlanden hadden ze op
meerdere plaatsen in Nederland staties
en schuilkerken. De meest bekende
daarvan is de uit 1654 daterende Krijtberg aan ‘het’ Singel in Amsterdam,
een van de oudste nog bestaande
jezuïetenhuizen ter wereld. In het
oog springt de neogotische kerk uit
1881. In de schuilkerk, vlak daarnaast, achter de pastorie, huist nu
het Nederlands Instituut voor Jezuïetenstudies. In de ‘Hollandse Missie’
hebben de jezuïeten grote verdiensten
gehad, zozeer dat de vrouwen die hen
hielpen, ze staan bekend als ‘klopjes’
of ‘kwezels’, ook wel ‘jezuieterschen’
werden genoemd. Ook in Leiden waren

Auteur Etty Hillesum
Titel Dat onverwoestbare in mij
Uitgever Balans, 2011 Prijs € 6,95
ISBN 978 94 600 3316 2 Aantal pagina’s 69
“Ik voel me in niemands klauwen, ik voel me
alleen maar in God’s armen”, schrijft Etty
Hillesum in juli 1942 als de Jodenvervolging
steeds gruwelijker vormen aanneemt. Tegen
de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog
voert Etty Hillesum (1914-1943) haar eigen
strijd. Zij worstelt met haar vrouwelijkheid,
haar schrijverschap en het geloof. “Binnen in
me zit een heel diepe put. En daarin zit God.
Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden.”
Gaandeweg vindt Etty een nieuwe weg in
haar leven. Ze vindt rust, zekerheid en aanRondom de Kerk
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vaarding en
ze vindt God. In een
vlotte en beeldende stijl schrijft zij een fascinerend en aangrijpend relaas van haar spirituele weg.
Vijfentwintig jaar geleden verscheen ‘Etty:
De nagelaten geschriften van Etty Hillesum 1941-1943’. Eerder en later zijn er een
bloemlezingen uit haar werk verschenen.
Dit boekje bevat een beperkte verzameling
bloempjes. Daarmee is het een prima boekje
voor een eerste kennismaking met Etty Hillesum. Een mooi boekje om iemand cadeau
te doen.

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.

Er valt nog meer te zien

VIERINGEN

Een nieuw gezicht in de parochie

Na een maandenlange
voorbereiding was op zondag 15 mei dan eindelijk
hun dag gekomen. Ze hadden zich er goed op voorbereid. Daar hadden Kirsten
en Joachim uitstekend voor
gezorgd. Het prikbord achter in de kerk hing vol met
hun tekeningen en ook de
portretjes hoorden daarbij,
zodat iedereen kon zien wie
de communicanten waren.
Kate, Tobias, Mette, Solène,
Paul, Beppie en Christoffer
hadden allemaal een eigen
taak in de Eucharistieviering en ze deden dat vol overgave.
Het hoogtepunt was natuurlijk de Communie. Vergezeld van
hun ouders kwamen ze naar voren om het Heilig Brood uit
handen van pater Ton Peters te ontvangen. Een moment om
nooit meer te vergeten. Van harte gefeliciteerd! We hopen
jullie nog vaak terug te zien in onze kerk. Hartelijk dank aan
Kirsten en Joachim voor de begeleiding!

Elders in dit blad, bij de Lam Gods parochie kunt u wat meer over mij lezen:
pastoraal werker Frank Burgers.
Toen collega Inge Elling tijdelijk uitviel
ben ik gevraagd om ondersteuning te
geven, niet alleen bij de Lam Gods parochie, maar het bisdom heeft me ook
duidelijk gevraagd om pastoor Van der
Bie te assisteren in het pastorale werk
in de Hartebrugparochie. Vandaar dat u me kunt tegenkomen in uw parochie. Ik ben al aanwezig geweest bij vergaderingen van de pastoraatsgroep. Ik hoop velen van u nog
te mogen ontmoeten. Aarzel dus niet om contact met me
op te nemen. Dat kan via het parochiesecretariaat.
Tot ziens!
Frank Burgers, pastoraal werker

Dat is niet nieuw, maar aan de rechterkant van het hek
hangt sinds kort een bord met schelpjes. Op de schelpjes
staan de namen van de kinderen die vanaf het begin van
dit jaar in onze kerk zijn gedoopt. Zo brengen wij dood en
leven van de parochianen in symbolen in de kerk onder de
aandacht van de kerkgangers.

Opening van het museum

Bedevaart naar Kevelaer

Jan van Loon heeft er lang
en hard aan moeten werken samen met een aantal gedreven vrijwilligers.
Maar nu is het er dan toch
gekomen: het museum
voor liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder
van de Hartebrugkerk.
Greccio is de naam geworden die verwijst naar de Italiaanse
plaats waar op initiatief van de H. Franciscus voor het eerst
een (levende) kerststal werd samengesteld.
Het zijn dan ook twee Franciscanen die bij de opening van
het museum betrokken zijn: pater Ton Peters ofm. die de
inleiding en de opening verzorgt en pater Van Winden
ofm. die het naambord onthult. Met geheel verdiende
trots laat Jan van Loon vervolgens zien hoe zijn enorme
verzameling tentoongesteld
is in een kleine maar zeer
smaakvol ingerichte ruimte.
Jan van Loon
Het museum zal in de regel
geopend zijn op de eerste en derde zondag van de maand
na afloop van de kerkelijke viering van 11.00 uur en bij bijzondere gelegenheden.
Zeer de moeite waard om eens een kijkje te nemen!

De bedevaart naar Kevelaer vanuit de Hartebrug is dit
jaar niet zoals gebruikelijk in augustus, maar op:
zondag 9 en maandag 10 oktober.
Vanuit onze kerk na de viering van 11.00 uur vertrekken
wij naar Kevelaer. Terugkomst maandag 10 oktober om
ongeveer 21.30 uur. Voor informatie en het programma
kunt u de website www.hartebrug.nl raadplegen of contact opnemen met:
Wim Barning, Graaf Janlaan 51, 3708 GK Zeist.
Tel. 06 537 126 50, e-mail: wimbarning@casema.nl.

Op zondag 22 mei hield de Zonnebloem afdeling Hartebrug/
Lammenschans de slotdag van dit seizoen. In de Romanuszaal
werden zo’n 70 gasten en vrijwilligers ontvangen met koffie,
thee en wat lekkers. Een aantal bingo-rondes en een loterij
zorgden voor mooie prijzen en veel plezier. Door de vrijwilligers zelf was een heerlijk buffet klaargemaakt. Dat werd
door de gasten zeer gewaardeerd. Kortom, vrolijke en blije
gezichten was het resultaat van deze dag. In september staat
er weer een activiteit op het programma. Wij wensen iedereen
een hele mooie en gezonde zomer toe.
Leny van Loon

Rondom de Kerk

10

juli/augustus 2011

Iedere dinsdag en donderdag:
om 9.00 uur Eucharistieviering.

Op zondag:
Om 11.00 uur Eucharistieviering.

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

De grote dag van de communicanten

Slotdag van De Zonnebloem

Door de week:

Een museum, een Franciscaanse herdenkingsplaquette
aan de muur achterin onze kerk. Er valt onderhand heel
wat te zien in de Hartebrug! Er is nog iets nieuws. Voordat u door het hek de kerk verlaat ziet u aan de linkerkant een bord met kruisjes van de overledenen die vanuit
de Hartebrugkerk uitgeleide zijn gedaan in het lopende
jaar.

AGENDA

Koffiedrinken:
Na de vieringen op de 1e en 3e
zondag van de maand in de
Romanuszaal, uitgezonderd de
maanden juli en augustus.

Inzameling Voedselbank
Zondag 3 juli
Zondag 7 augustus
Zondag 4 september.

Ouderensoos:
Iedere woensdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur
in de Romanuszaal.
De soos houdt vakantie van
29 juni t/m 3 augustus.

Dameskoor repetitie
o.l.v. Jeroen Pijpers
Dinsdagochtend
10.00 – 11.30 uur.

Hartebrugkoor repetitie
o.l.v. Piet Jasperse
Woensdagavond
19.45 – 22.15 uur.
In de maand juli zijn er geen repetities.

Fietsenstalling

Pastoraatgroep

Om gratis gebruik te maken van de fietsenstalling bij de
Romanuszaal tijdens kerkdiensten in de Hartebrugkerk en
diverse activiteiten in de Romanuszaal, dient men in het
bezit te zijn van een daarbij behorende vrijkaart.
Men dient deze kaart te tonen aan de bewaarder van de
fietsenstalling. Zonder geldige kaart bent u verplicht de
geldende stallingsprijs te betalen (€ 0,45). Indien de stalling vol is, dan geldt dit ook voor de vrijkaarten. Fietsen
mogen ook niet geplaatst worden tussen de gevels en de
witte lijnen. Kerkgangers kunnen de vrijkaarten voor de
fietsenstalling verkrijgen bij de collectanten op zondagen
na de kerkdienst. De andere kaarten zijn verkrijgbaar via
de besturen van de diverse groepen.
Namens het Kerkbestuur Hartebrug,
Aad Kreuger
Rondom de Kerk

Vergadering
Iedere 1e en 3e dinsdag van de
maand van 10.00 – 12.00 uur in
het secretariaat.

Kerkbestuur Vergadering
Iedere 1e donderdag van de
maand om 20.00 uur
in het secretariaat.

Collectantencollege
Vergadering
28 juni – 20.00 uur
in de bijsacristie.
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PERSONALIA
Gedoopt:

5 juni 2011
Annabelle Beekman
Geboren 07-01-2011
Dochter van Remco en Marieke
Beekman.

Overleden:
15 mei 2011
Johanna Franczeska Hedwig
Maria (Kitty) de la Rie, 73 jaar.
Kitty heeft een moeilijk leven
gehad. Maar het geloof is voor
haar wel een fundament geweest. Ieder mens is kostbaar in
Gods ogen. Wij mogen geloven
dat Kitty nu is opgenomen bij
God, die in de woorden van de
profeet Jesaja de tranen van alle
gezichten afwist. Moge zij daar
de vrede en de rust ontvangen
waar zij zo naar uitzag. Op 30
mei vond de uitvaartdienst plaats
in de Hartebrugkerk en aansluitend de crematie op Rhijnhof.
28 mei 2011
Leentje van Brussel – van der
Zeeuw, 87 jaar.
Leentje werd geboren in Leiden
en trouwde in 1943 met
Albert van Brussel. Zij kregen zeven kinderen. Samen bouwden
zij op de Haarlemmerstraat een
klein winkeltje in feestartikelen
op tot een grote speelgoedzaak.
Het katholieke geloof waartoe
zij zich voor haar huwelijk bekeerde speelde een grote rol in
haar leven en daarmee ook de
Hartebrugkerk. Zij was lid van
de Derde Orde. De laatste 16
jaar woonde zij met haar man
in Oegstgeest. Bij de uitvaartdienst in de Hartebrugkerk op
3 juni sprak diaken André van
Aarle over een gezegend leven:
een huwelijk van bijna 68 jaar en
tot het laatste moment de zorgzame en liefdevolle spil van een
groot gezin met kinderen, kleinen achterkleinkinderen.
De begrafenis vond plaats bij
de H. Willibrord-kerk in
Oegstgeest.

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
Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft onze vice-voorzitter,
Jos van Eyk, om persoonlijke redenen en met onmiddellijke
ingang al zijn taken voor onze parochie neergelegd. Als bestuur betreuren wij zijn beslissing maar hebben er wel alle
begrip voor. Jos heeft in de afgelopen jaren, mede door zijn
kalme en rustige manier van handelen, vooral bij moeilijke
en vaak emotionele gebeurtenissen in onze parochie, vaak
de juiste toon gevonden om iedereen weer ‘on speaking
terms’ te krijgen. Daarnaast heeft hij, op zijn eigen onnavolgbare wijze, het jongerenkoor steeds kunnen voorzien
van nieuwe arrangementen en impulsen. Door zijn enthousiaste dirigeren en positieve instellingen is ons jongerenkoor
een van de weinige jongerenkoren die nog actief is in onze
regio.
Inmiddels hebben wij bestuurslid Frank Zuure bereid gevonden om het vice-voorzitterschap, in elk geval tot aan de clustervorming op 1 januari 2012, over te nemen. Ook zal Frank,
gesteund door Thijs van der Hulst, het jongerenkoor leiden
en dirigeren. Wij wensen Jos vanaf deze plek alle sterkte en
goeds toe en hopen hem in de toekomst weer te kunnen
ontmoeten in De Goede Herder.
Thomas Blom, bestuurslid

Pastorale bijdrage
Ditmaal treft u de pastorale bijdrage met als titel ‘Uit het dagboek van een pastoraal werkster’ aan op de pagina van de
parochie St. Jan’s Onthoofding op pagina 17 van dit nummer.

100 jaar huwelijkstrouw gevierd in
feestelijke Hoogmis op zondag 8 mei
Het is bij de zondagsvieringen goed te merken dat er weer
veel kinderen zijn die zich voorbereiden op de Eerste Heilige Communie. De kinderen, samen met hun ouders, en
heel vaak opa`s en oma`s brengen - gelukkig jaar in jaar uit
- een nieuw elan in de goede gewoonte van de zondagsviering. Op zondag 8 mei, ook nog eens Moederdag, vloeiden
vele elementen uit een gelovige levenshouding in de Menswording samen. Voor sommigen onverwacht, maar voor de
bruidsparen die de dankbaarheid voor Gods zegen over hun
vele huwelijksjaren vierden gehoopt, was de kerkzaal tot
de laatste plek bezet. De schuifwand naar de achterbeuk
moest geopend worden als was het hoogfeest van Pasen of
Rondom de Kerk
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Pinksteren. Het Dames- en Herenkoor - inspirerend als altijdvertolkte een mooie uitvoering van de Choral Messe van
Bruckner en het Ave Maria van Cesar Franck. Pastoor Olsthoorn die de Eucharistieviering celebreerde vroeg de bruidsparen even te laten zien waar zij in de kerk zaten, maar de
viering was verder geheel in het teken van het prachtige
verhaal van de Emmaüsgangers. Wel was hij de eerste die
de bruidsparen - ook voor hem goede bekenden - vanaf het
altaar van harte feliciteerde en de dubbele traktatie in de
koffiekamer kon aankondigen.

Een weekje later willen de bruidsparen, in de koffieruimte
van De Menswording, graag nog eens napraten over de feestelijke samenloop van omstandigheden. Links op de foto het
echtpaar de Jong-van der Geest. Op de koffieochtend in de
Menswording - ook daar zijn ze als trouwe kerkgangers heel
vaak aanwezig - kregen zij later in de week een boeket met
zestig rode rozen plus 1 witte voor het diamanten huwelijksjaar. Rechts het echtpaar van Tricht-Kneppers eveneens een
huwelijksleven lang actief aanwezig in de parochiegemeenschap, die op hun beurt met een Eucharistieviering uit dankbaarheid als hoogtepunt hun 40e trouwdag vierde.
Miep Vroonhof

Communicantjes 2011
Na weken van voorbereiding mochten ze dan eindelijk
voor de eerste keer meedoen met alle grote mensen, want
Aisha van der Drift, Lizzy van Dijk, Julia Dijkhuis, Rianne
van den Ende, Femke Gahrmann, Annelotte Goossens, Thijs
Gravesteijn, David de Groot, Ruby Kluiters, Jelle van Lier,
Bram van Lier, Milou Odijk, Michelle van Oosten, Luc
Ravensbergen, Menno Roos, Bolfenk van Soest, Yoline Toet,
juli/augustus 2011

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

Stijn Vink, Floor van der Voort, Alice van Wee, Kas van der
Werf, Bram Wisse, Dennis de Wit en Thijs Zoeter deden hun
Eerste Heilige Communie!
De kinderen hebben de afgelopen weken erg hard gewerkt
en dat was te merken; ze deden het geweldig in de viering!
Mede door de inzet van de werkgroep Eerste Heilige Communie was het een mooie viering in de vrolijk versierde kerk!

Voortgang restauratie
Meerburgkerk

Rondom de Kerk

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 2 juli en zaterdag
6 augustus.
Wilt U van deze dienst gebruikmaken? Voor aanmeldingen en
vragen: Miep Vroonhof 0715891626.

Kindernevendienst

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.

Wel en wee

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
na de zomervakantie. In een
komende nieuwsbrief staat de
precieze datum.

Meerburg

Overleden

Op de derde woensdag van de
maand is er in de Meerburgkerk
om 9.30 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.

M.J.F.M. van Hasselt
19 april 2011.

Kerkcafé en Inloopkoffie
Iedere tweede zondag van de
maand in zowel De Meerburg
als in de Menswording.

Joges
Vroeger werd ‘geloof’ soms in
je hoofd gestampt, maar of je
hart er dan ook nog aan te pas
kwam? Tegenwoordig vragen
jongeren zelf om info over 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.
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Thuiscommunie

Door-de-weekse
vieringen
Menswording

Op dinsdag 10 mei 2011 kon een
belangrijke fase in de restauratie van de Meerburgkerk worden
afgesloten. Pastoor Jaap van der
Bie was hoogstpersoonlijk op de
hoogste steigers geklommen om
het herplaatsen van het ornament op de gerestaureerde linker
klokkentoren van dichtbij mee te
maken. De restauratie van de linkertoren en voorgevel verloopt voorspoedig en zelfs sneller
dan was ingeschat. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door aannemersbedrijf Hulshof uit Aarlanderveen onder procesbegeleiding van bouwkundig werkbureau Stramien 2000
uit Koudekerk aan den Rijn.
Bij de werkzaamheden werd o.a. de dakbedekking hersteld
en werden zogenaamde kettingankers nieuw geplaatst. Ook
is men nu bezig met het herstel van het voegwerk. Bij een
vorige restauratie was het dak van deze neoromaanse kruisbasiliek al vervangen en de achthoekige koepeltoren volledig aangepakt. Van de voor deze restauratie benodigde
€ 300.000,- dient de Parochie De Goede Herder zelf een bedrag van € 150.000,- bijeen te brengen. Hiervan is inmiddels al
€ 105.000,- binnen door giften van zowel parochianen als van
goede gevers uit de regio. Parochianen organiseerden diverse
acties die veel geld opbrachten, waaronder een boekenmarkt
en verkoop van kaarsen en kaarten. Ook het Fonds 1818
droeg bij door in het najaar van
2010 alle giften tot een maximum
van € 30.000,- te verdubbelen.
Donaties in het speciaal daarvoor
opgerichte restauratiefonds, dat
losstaat van het overige financieel
reilen en zeilen van de parochie,
zijn nog altijd van harte welkom
op bankrekeningnummer 45470,
t.n.v. R.K. Parochie De Goede
Herder o.v.v. Restauratie linkertoren.

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

juli/augustus 2011

Mw. B.W.L.M. Rutten
19 april 2011.
Mw. H.W. Blom
3 mei 2011.
Mw. A.A. SpierenburgWesselman
12 mei 2011.
Mw. I. van Leeuwen- van Heesch
30 mei 2011.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze
parochiepagina’s in de volgende Rondom de Kerk kan
t/m zondag 14 augustus 2011.
Het volgende nummer van
Rondom de Kerk verschijnt op
7 septermber 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.

15 augustus O.L.Vrouw ten
Hemelopneming
Midden in de zomer komen we dit Hoogfeest tegen. Vaak
juist in weken dat we doorgaans niet aan de hemel denken,
omdat we het ons hier op aarde zo aangenaam mogelijk
willen maken. Op ons stoeltje in de zon, slenterend door de
prachtige natuur of omgeven door kunstige maaksels van
mensenhanden, is het niet altijd eenvoudig het memento
mori levend te houden.
Van een andere kant bezien ook weer wel. De christen leert
gedurende zijn leven alles sub specie aeternitatis te zien, in
het licht van de eeuwigheid. Al het aangename op deze wereld is tijdelijk, broos. Het gaat dus voorbij. Wat blijft zijn
de vruchten van onze goede daden, van ons bidden en offeren, van onbaatzuchtige liefde en een steeds Godgerichter
geloof.
Maria is bij haar ontslapen ten Hemel opgenomen met ziel,
geest en lichaam, met heel haar persoon. Het is het vierde
Mariadogma! Weet u de andere drie nog? Is Zij dan nu in
een soort eeuwigdurende vakantie terecht gekomen? Nee,
niets daarvan. De hemel lijkt niet op onze vakanties! Als we
in de hemel onze vakantiefoto’s zouden kunnen terugzien
middels een AngelPowerPoint presentatie, zullen we telkens
weer zeggen: “Dat was mooi, daar beneden, maar wel erg
kort en vooral erg saai vergeleken bij waar we nu zijn”.
Er is een extra H. Mis om 19.00 uur in de dagkapel.
Pastoor Smith

Opgeknapte pastoriezaal
Een aantal vrijwilligers heeft in twee dagen en een avond
de hele zaal een facelift gegeven. Laminaat gelegd, bladderende buizen geschilderd, kasten opgeknapt enz. Zo is de
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zaal een nette ontvangst- en vergaderzaal geworden en bovendien veel beter geschikt voor de Kinderwoorddienst en
de nieuwe kindercatechese De Goede Herder. Dank aan alle
helpende handen!
Het Kerkbestuur

Terugblik Rommelmarkt Haïti
De hele vrijdagavond was nodig om alle gebrachte spulletjes
een plek te geven in De Ridderzaal. Zaterdag 28 mei gingen
de deuren open. Toen ze na een volle dag weer dicht gingen was er 1000 Euro opgehaald voor Haïti! Een geweldig
bedrag, vooral als we bedenken wat daarmee op Haïti allemaal te doen is! We kunnen zo pastoor Verdieux van de
Sint Jozefparochie weer wat steunen in zijn vele initiatieven.
Veel dank voor alle inzet en veel dank voor de bijdragen.

Kerk groet kerk
Stuur een kaartje aan je parochie
De vakantiemaanden breken aan. Alle Missen in de parochie
gaan gewoon door.
Al jaren bestaat er de traditie om als parochiaan-op-vakantie een groet te sturen naar de ‘thuisparochie’. Een kaartje,
als het even kan met een mooie kerk erop.
Deze kaartjes worden dan aaneengeregen in de kerk opgehangen.
Na de zomer volgt een onbevooroordeelde trekking van 3
inzenders, die een prijsje krijgen.
Adres: Pastoor Smith, Herensingel 3, Nl. 2316 JS Leiden.

Restauratie nieuws
In september wordt het druk
rondom de Sint Joseph en de
Alexanderstraat. Twee ‘bouwprojecten’ die tegelijk beginnen.
Beide met de bedoeling om voor
de zomer 2012 klaar te zijn! Dat
hopen we ook!
De facelift van de buurt en de
facelift van de Sint Josephkerk.
Het gehele achtergedeelte van
het kerkgebouw wordt hersteld
en ook de toren. Het kruis wat zoveel jaren geleden van het
Angelustorentje is gehaald kan dan weer worden teruggeplaatst als een zichtbaar teken van de restauratie. Maar ook
moet eerst dit kruis opgeknapt worden.
We hopen op voldoende financiële tegemoetkomingen van
juli/augustus 2011

Vaste Vieringen

Augustus

Eucharistievieringen

Dinsdag 2 augustus
WJDmuziekgroep.

Zaterdag 17.00 uur
Eucharistie met samenzang.

Fondsen, inzamelingen en donaties. Na de zomer zal deze
grote actie in gang worden gezet. Hoe ver we dan zijn met
de geldmiddelen zal af te lezen zijn aan het aantal grijze haren van onze penningmeester, maar ook aan de euro-meter
achter in de kerk.

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.

Pater Pio Gebedsgroep
Vanwege de installatie van onze nieuwe bisschop op 2 juli,
wordt de Pater Pio Gebedsgroep een week uitgesteld en is
nu op 9 juli!
In augustus is er geen Gebedsgroep omdat deze dagen vol
zijn van de WJD activiteiten met onze gasten uit Suriname
(zie elders).
Op 3 september pakken we dan de draad weer op en de rest
van het jaar is de Gebedsgroep gewoon op de 1e zaterdag
van de maand, 10.30 uur Mis –- koffie – inleiding – aanbidding tot 12.30 uur. Iedereen is welkom.

Poolse Mis Op de tweede en
vierde zondag van de maand
om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van
10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie,
inleiding, aanbidding.

Agenda

Aanbidding

Juli

Ook al zouden er veel meer uren Eucharistische Aanbidding in onze parochies moeten zijn, we zijn blij met alle
uren die er al zijn. In de Sint Joseph elke woensdag om
18.30 uur vooraf aan de Avondmis van 19.00 uur en iedere
3e donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Maar vanwege de zomer zal dit op 21 juli niet zijn, wel op
18 augustus en 15 september. Er is dan altijd een priester
aanwezig voor de Biecht, een gebed of een gesprek.

Zaterdag 2 juli
Géén Pater Pio Gebedsgroep.
Donderdag 7 juli
Heer, leer ons bidden.
Vrijdag 8 juli
19.00 uur WJD-Mis in
de H. Lodewijk.

Zij vernieuwden de Kerk van binnen uit
Catechese cyclus

Zaterdag 9 juli
Pater Pio Gebedsgroep.

Het mystieke leven van:
- Zuster Faustina († 1938)
zie foto
29 september
- Adrienne von Speyr († 1968)

20 oktober
- Marthe Robin († 1981) 		

27 oktober
- Moeder Teresa († 1997) 		

17 november
- Paus Johannes Paulus II
(† 2005) 
24 november

Woensdag 13 juli
11.00 – 12.00 uur aanbidding
in de Sint Petruskerk met om
11.30 uur Rozenkrans.
Dinsdag 19 juli
WJDmuziekgroep.
Donderdag 21 juli
Géén aanbidding.
Woensdag 27 juli
10.00 uur KBOmis in de
Dagkapel van de Sint-Petruskerk met erna koffie.

Donderdagavonden in De Ridderzaal, Alexanderstraat 1A.
19.30 uur Koffie
20.00 – 21.30 uur Inleiding met PowerPointpresentatie.
Toegang vrij - opgave niet nodig - de avonden zijn afzonderlijk te volgen.
Door pastoor Smith en kapelaan Remery.
Info: jhsmithpr@gmail.com / 521 8113.

Rondom de Kerk

Vrijdag 5 – zondag 7 augustus
Mini WJD in Leiden.
Zaterdag 6 augustus
Géén Pater Pio Gebedsgroep.
Zondag 7 augustus
11.30 uur (half twaalf) WJDfeestmis.
Woensdag 10 augustus
11.00 – 12.00 uur aanbidding
in de Sint-Petruskerk met om
11.30 uur Rozenkrans.
Maandag 15 augustus
19.00 uur Extra H.Mis vanwege
het Hoogfeest.
Donderdag 18 augustus
14.00 – 16.00 uur Aanbidding.
Woensdag 24 augustus
10.00 uur KBOmis in de
Dagkapel van de Sint Petruskerk met erna koffie.

September
Donderdag 1 september
Heer, leer ons bidden (zie elders).
Zaterdag 3 september
Pater Pio Gebedsgroep.
Woensdag 14 september
11.00 – 12.00 uur aanbidding
in de Sint Petruskerk met om
11.30 uur Rozenkrans.
Donderdag 15 september
14.00 – 16.00 uur Aanbidding
in de Sint-Josephkerk.
Maandag 19 september
Begin Alpha-cursus.

Een goede zomer
toegewenst
in de Zon
van Gods Liefde.
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PAROCHIE ST. JAN’S ONTHOOFDING
Sint Jan’s Onthoofding: Zuidbuurtseweg 13, Christus Dienaar: Van Swietenstraat 1-3.
Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, tel. 071 580 12 15.
E-mail: stjansparochie@live.nl, website ‘Raad van Kerken’: www.kerkvanzoeterwoude.nl.
Openingstijden pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Pastoraal werker: mw. M.A.E. Hoogervorst, tel. 06 20 55 14 58, e-mail: m.hoogervorst@live.nl.
Bij dringende pastorale zorg ( zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer
van de federatie 06-22027668. Algemene kerkbijdragen: bankrekening 37 53 00 449 t.n.v.
Algemene kerkbijdrage.
Kopij-adres: Ko Baart, tel.: 071 580 15 80, e-mail: baartk@xs4all.nl.

Dit wordt mijn laatste pastorale woord voor de
federatie van Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude - Dorp en Zoeterwoude - Rijndijk. Ik heb
er wat moeite mee om een afscheidswoord aan u
te richten. Juist omdat door de vakantie het voor
mijn beleving nog heel lang duurt voordat het
31 augustus is, mijn laatste officiële werkdag.
In het laatste weekend van augustus neem ik afscheid binnen de parochies.
Dat is concreet op zaterdag 27 augustus in de
Christus Dienaarkerk te Zoeterwoude-Dorp.
Daar zal na de viering van 19.00 uur gelegenheid
zijn om elkaar persoonlijk gedag te zeggen. Op
zondag 28 augustus is er na de viering om 10.00
uur in de Menswording nogmaals gelegenheid
om elkaar gedag te zeggen. Ik hoop velen van u
te ontmoeten.
Ik heb enkele jaren bij u mogen werken en dat
heb ik steeds in de geest gedaan van het evangelie van de Emmaüsgangers. Dit evangelie vertelt
ons hoe twee leerlingen op weg gaan, teleurgesteld na alles wat er in Jeruzalem gebeurd is. Dan
komt Jezus bij hen lopen. Hij loopt mee en luistert. Vervolgens gaat hij uitleggen waarom alles
moest gebeuren zoals het was gegaan. Tot slot
viert Jezus met de leerlingen de maaltijd en dan
herkennen zij HEM.
Ik herken mijn persoonlijke roeping in dit verhaal. Ik wil van harte met mensen meelopen en
naar hun (levens)verhaal luisteren. Met velen
van u ben ik een periode (lang of kort) meegelopen en heb ik steeds geprobeerd te luisteren met
mijn hart. In navolging van Jezus heb ik steeds
opnieuw geprobeerd uitleg te geven van de verhalen uit het grote levensboek, de bijbel. En ik
heb heel veel met u mogen vieren. Niet alleen
op zondag, maar ook doopvieringen, uitvaarten,
huiszegening, ziekenzegen, huwelijk. In velerlei
vormen hebben we samen mogen vieren dat er
een God is die van ons houdt.
Nu gaan onze wegen uiteen. U krijgt binnen de
cluster een pastoraal team waaruit pastorale
leden worden gekoppeld aan de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. Ik wens u en het pastorale team Gods zegen toe over de toekomst.

Houdt elkaar vast en laat het Evangelie uw inspiratiebron zijn.
M. Hoogervorst, pastoraal werkster

Eerste Heilige Communie
te Zoeterwoude
Zondag 22 mei werden 15 kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan hun Eerste Heilige Communie in de Christus Dienaarkerk te
Zoeterwoude. Tijdens de voorbereiding, onder
begeleiding van pastoraal werkster Marianne
Hoogervorst en de werkgroep, werd er gewerkt met een, door Marianne samengestelde
werkmap met verhalen uit de Bijbel, en verschillende opdrachten waar de kinderen thuis
mee aan de slag gingen. De Christus Dienaarkerk werd door hen met de klas bezocht en de
kinderen kregen uitleg over de verschillende
gebruiken en attributen in de kerk zoals: de
doopvont, het altaar en de staties die door de
kinderen schilderijen werden genoemd.
Pastoor J. van der Bie was de voorganger van
deze feestelijke viering met het thema; ‘Iedereen hoort erbij’. De kerk was prachtig versierd
met de door de kinderen gemaakte vlaggen
en kleurige bloemstukken waar enkele ouders,
onder leiding van Diana van Rijn, hard aan gewerkt hebben.
We kijken terug op een sfeervolle viering
waarin de kinderen ieder een aandeel hadden
door iets voor te lezen of de tafel klaar te maken en mee te zingen met het kinderkoor.
We vonden het leuk om jullie bij deze voorbereiding te begeleiden en zoals het in het lied
stond: “Kom nog vaak bij Jezus eten”.
De volgende kinderen horen
erbij: Famke van de Akker,
Frederique Buitelaar, Camille
Cruellas, Eva Goemans, Alexandra
van der Hoeven, Lise Hoogendoorn,
Charel Kruithof, Jill van Logchem,
Floor van der Loo, Marijne
Martinali, Esther van der Salm,
Ryan Versteegen, Thijs Versteegen,
Koen van Wieringen en Demi
Wolvers.
 Werkgroep Communieviering
Rondom de Kerk
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Gefeliciteerd
Op 23 juni heeft onze parochiaan Margreet Onderwater het
diploma gebedsleider ontvangen. Na een gedegen cursus
en veel praktijk mag zij zich nu
scharen onder de 100 gebedsleiders die we in het bisdom kennen. Margreet Onderwater zal
van het parochiebestuur een
aanstelling krijgen met instemming van de bisschop van Rotterdam. Zo kan zij in het rooster worden opgenomen om voor
te gaan in de viering van de geloofsgemeenschap. Wij mogen
als parochie van de St. Jan dankbaar zijn dat zij zich zo heeft ingezet om dit diploma te halen.
Namens alle parochianen van
HARTE GEFELICITEERD Margreet.
Dat deze nieuwe uitdaging je innerlijke vrede mag geven.
M. Hoogervorst
pastoraal werkster

Familieberichten
Overleden:

Anna Alida SpierenburgWesselman, overleden 12 mei,
88 jaar.
Petrus Cornelis Janson (Piet),
overleden 13 mei, 86 jaar.

Foto: studio Veefkind

Uit het dagboek van een
pastoraal werkster

‘Nieuwe Bewegingen’
Tekst: Pastoor Smith

De websites van het Opus Dei zijn nog nooit
zo druk bezocht als in de tijd van de Da Vinci
Code. Ook al was het duidelijk dat schrijver
Dan Brown zich niet echt verdiept had in het
Opus Dei, om de waarheid was het hem niet te
doen. Toch raakte hij een gevoelige snaar.

Al vanaf het begin van de Kerk heeft
een verkeerde voorstelling van
zaken twee uitwerkingen gehad.
Enerzijds creëerde die afkeer en
vooroordelen. Anderzijds zagen
sommigen zich uitgedaagd om nog
duidelijker te maken waar de Kerk
voor stond. En daarom nu: wat is Het
Opus Dei werkelijk? Want het is duidelijk dat De Da Vinci Code van Dan
Brown waarin hij het Opus Dei (Werk
Gods) een wat schimmige rol laat
spelen, fictie is.

Ontstaan
Bij alles wat nieuw is in de Kerk denken we doorgaans aan een initiatief
van na het Tweede Vaticaans Concilie. Historisch gezien is dit onjuist.

Escrivá tijdens een ontmoetingsdag.

Opus Dei:

werken midden in de wereld

In de lijn van de grote Traditie van
2000 jaar RK Kerk ontstonden er
herhaaldelijk nieuwe initiatieven,
en het Tweede Vaticaans Concilie
kan alleen in die context begrepen
worden.
Vernieuwingen van de twintigste
eeuw waren bijvoorbeeld de kleine
broeders en zusters van Jezus (Charles de Foucauld), Cursillo en het Opus
Dei. Op 2 oktober 1928 werd het Opus
Dei gesticht door Jozefmaria Escrivá

Jozefmaria Escrivá, de stichter
Jozefmaria was vijftien jaar toen hij tijdens een zeer koude winter voetstappen in de sneeuw
zag. De voeten waren blote voeten geweest, van een ongeschoeide karmeliet. Het raakte hem
en hij begon zijn eigen geloofsleven serieuzer te nemen. Geen architect, maar seminarist!
Zijn eerste priesterjaar en amper een paar maanden bracht hij door op het arme platteland en
hij hielp waar hij kon. Toch was dit niet zijn echte zending. Dat was die van wat het Opus Dei zou worden,
een oproep aan vrouwen en mannen – waarvan een
klein percentage priesters – om ieder in het leven van
alledag Christus de plaats te geven die Hem toekomt.
Tot aan de burgeroorlog groeit het Opus. Dan moet
hij onderduiken en vluchten. Na deze jaren komen de
eerste priesters en een kerkelijk statuut. Vanuit Rome
zal Jozefmaria onvermoeibaar de wereld afreizen.
Zijn boek De Weg wordt een geestelijk handboek voor
velen. Later zullen andere publicaties volgen, waarvan ook de nodige in het Nederlands vertaald zijn. Op
26 juni 1975 overlijdt hij in Rome. Het Opus Dei telt
dan wereldwijd ongeveer 60.000 leden. In 1992 wordt
hij zalig-, in 2002 heilig verklaard. Jozefmaria was
een man uit één stuk. Natuurlijk was zijn doel nooit
het Opus Dei wereldberoemd te maken, maar mensen
te helpen om met Jezus te leven, niet alleen op zondag, maar elke dag weer opnieuw.
Rondom de Kerk

18
12

juli/augustus 2011

(1902 – 1975). Tot 1946 vond het vooral
zijn weg in Spanje, maar na de Tweede
Wereldoorlog in de rest van de wereld.

Geen sekte maar een personele
prelatuur
De kerkrechtelijke vorm was niet zo
eenvoudig te vinden. Of beter gezegd
de meest geschikte vorm bestond nog
niet toen het Opus gesticht werd. De
manier waarop de leden de geest van
het Opus Dei beleven vraagt om een
grote flexibiliteit en een aanwezigheid
in de maatschappij zonder te veel vormen en organisatie. Pas door het Tweede Vaticaans Concilie en het herziene
Kerkelijk Wetboek, de Codex, bood de
Kerk de mogelijkheid van een personele
prelatuur. Deze staat direct onder het
gezag van de Heilige Stoel. Deze canonieke vorm geeft de leden een grote
bewegingsvrijheid. Ook dat is niet
nieuw. De oude Orden heten ‘exempt’
te zijn, dus vrij zelfstandig ten aanzien
van de lokale bisschop. Misschien was
dit een van de redenen waarom sommigen geneigd waren het Opus Dei te kwalificeren als een soort ‘Geheime politie’
van de paus? Ach, sommigen zijn helaas
niet erg op de hoogte.

over aan ‘de kloosterlingen’, of (tegen
beter weten in?) aan de ‘clerus’. Dat
waren de specialisten, voor de gewone gelovigen was het genoeg aan de
zondagsplicht en de andere kerkelijke
geboden te voldoen en doodzonde te
vermijden. Een bekoring die telkens
weer onder een andere invalshoek
opkomt: ’Het moet niet te serieus worden’ of ‘Ons geloof is een blij geloof’.
In voorbije eeuwen probeerden ‘nieuwe bewegingen van toen’ hier al wat
aan te toen, De Moderne Devotie bij
voorbeeld of Franciscus van Sales.
Het Opus Dei beoogt te helpen om een

Werken aan onszelf

De geest van het Opus Dei in een
notendop
Jozefmaria Escrivá had voor ogen
dat het mogelijk moet zijn om in elke
levensstaat en in alle levensomstandigheden een waar christelijk leven
te leiden. Te gemakkelijk liet men dat

heilig christelijk leven te leiden, waar
men ook is. Als leek - gehuwd of ongehuwd -, als priester, als ouders in een
gezin, als bakker, als advocaat, als
professor… ”Om God te beminnen en
te dienen is het niet nodig bijzondere
dingen te doen. Christus richt zijn
oproep om volmaakt te zijn tot alle
mensen, zonder uitzondering: zoals
uw hemelse Vader volmaakt is, “, aldus
mgr. Escrivá.
Vooral het dagelijkse werk kan een
weg worden om Christus na te volgen.
Jezus zelf immers werkte het grootste gedeelte van zijn leven op aarde
in Nazareth als werkman. Omdat Hij
God de Zoon is, heeft Hij zo de arbeid
geheiligd en gemaakt tot een weg tot
heiligheid. De werkuren en alles wat
daarbij komt kijken (contacten met
collega’s, werkdruk, sleur…) bepalen
een groot deel van onze week, van ons
leven. We vragen vaak aan een onbekende: Hoe heet je en wat doe je! De
geest van het Opus Dei (Werk Gods)
wil helpen om ook tijdens dit werk
verbonden te zijn met de Heer, op de
werkvloer als christen te reageren, ja,
het werk zelf kan helpen om de Heer
te dienen. Elk klusje maken tot een
bouwsteentje van het Koninkrijk.

Standbeeld van de heilige Jozefmaria
aan de buitengevel van de Sint-Pietersbasiliek te Rome, ingezegend door paus
Benedictus XVI op 14 september 2005.

Mgr. Escrivá hield niet van halve
maatregelen. Natuurlijk begreep hij
dat we niet van de ene op de andere
dag heiligen zijn, maar er moet wel
een eerste stap gezet worden. In zijn
werken komen we veel aansporingen
tegen om zulke stapjes te zetten en
te blijven zetten. Dagelijks gebed
en Schriftlezing horen daarbij en ze
mogen wat discipline vragen. Leven
vanuit de Sacramenten en vooral de
(dagelijkse) Mis voeden ons geloof
en helpen om de andere dagelijkse
activiteiten ook met en voor de Heer
te verrichten. Geloofsvorming blijft
nodig, ook het zoeken naar gepaste
vormen van ascese, zich inzetten om
de deugden te laten groeien. Opus Dei
is dus ook een voortdurend werken
aan onszelf.
Rondom de Kerk
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Toch is het Opus Dei geen naar binnen
gerichte groep. Integendeel. In landen
zijn er scholen, universiteiten, zelfs
ziekenhuizen opgezet door leden van
de Opus Dei in samenwerking met anderen. Vele activiteiten zijn toegankelijk
voor iedere belangstellende. Natuurlijk
kent ook het Opus Dei een ‘inner circle’
van priesters en gehuwde en ongehuwde gelovigen van de prelatuur, die een
eigen vorming volgen, overeenkomstig
hun roeping. Eén van hen zei: “Wat mij
bijzonder aanspreekt, waar ik zelf in
geloof, is de verbinding van het profane
werk met de heiligheid.”
Bronnen: •Miguel Dolz, de Heilige Jozefmaria Escrivá, de
Boog 2002, •Kringblad Gebedskring Sint Jan van het bisdom
Den Bosch, jaargang 16, nummer 1., • www.opusdei.nl.

Opus Dei In Nederland en Leiden
Mgr. Escrivá is ook in Nederland geweest en vanaf
de jaren zestig zijn er leden van het Opus Dei in ons
land. Veertig jaar later heeft het Opus Dei een vaste
plek in de kerkprovincie. Er zijn studentenhuizen in
Amsterdam en Utrecht. Er is een bezinningscentrum
in Brabant, Zonnewende, met een eigen aanbod van
geloofsvorming. In hartje Amsterdam heeft de bisschop aan priesters van het Opus Dei de Onze Lieve
Vrouwkerk toevertrouwd als rectoraatskerk. Niet
alleen een prachtige kerk, maar ook een centrum
van spiritualiteit en de nodige geloofsverdiepende
activiteiten.
In Leiden is het Opus Dei te gast in de H. Lodewijkkerk. Ongeveer maandelijks zijn er bezinningavonden voor mannen en vrouwen. Priesters van het
Opus Dei geven inleidingen, bieden biechtgelegenheid en de avond wordt afgesloten met de H. Mis.
Contactpersoon: Edna Kavanagh, 020 6718396.
We mogen niet vergeten dat uitgeverij De Boog boeken van de stichter en over het Opus Dei uitgeeft en
ook andere zeer toegankelijke eigentijdse (en betaalbare!) lectuur: www.deboog.nl.
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Jozefmaria Escrivá in Nederland, eind jaren ‘50.

Tekening: Carel Bruens

Kinder Hoek

Sacramentsdag
Sacramentszondag vieren we op de tweede
zondag na Pinksteren. In veel plaatsen,
ook in Leiden, wordt dan een Sacramentsprocessie gehouden.
wenlang maken nonnen hosties.
Hosties bakken met de hand kost
We vieren dat Jezus Christus zich aan veel tijd, maar nu zijn er ook hostiede gelovigen geeft in de vorm van brood fabrieken. Bloem en water worden
gemengd tot een meelpap. Met een
en wijn.
pollepel wordt deze pap op een soort
Brood
wafelijzer gegoten. Zo worden grote
broden gebakken. Na het bakken zijn
Een hostie wordt gemaakt volgens
de broden breekbaar en hard. Daarom
speciale regels van de paus. Al eeugaan ze naar een vochtige kamer.
Wanneer ze genoeg vocht hebben
opgenomen, worden ze gestapeld.
Een speciale snijmachine steekt kleiwww.rondomdekerk.nu
ne hosties uit deze stapel. De hosties
Kijk op onze website
worden daarna gedroogd, gesorteerd
voor meer mooie kleurplaten. Ook de vind je hier
de kinderdiensten in de komende weken.

Ook op de website

Pl
n
e
n
e
r
Die

Prijsvraag
Voor alle Kinderhoeklezers
hebben wij deze zomer een
kleurwedstrijd. Op www.
rondomdekerk.nu/kinderhoek vind je de kleurplaat die Carel Bruens
heeft getekend. De kleurplaat kun je sturen naar de Kinderhoekredactie, Magda de Haasstraat 11, 2331 BK Leiden
of naar rdkkinderhoek@gmail.com.
Na de zomervakantie maken wij de eerste
drie prijswinnaars bekend.

Wijn
De wijn die wij gebruiken tijdens de
Eucharistievieringen heet Miswijn.
In de Middeleeuwen kwam Miswijn
vooral uit de wijngaarden van kloosters. Miswijn mag wit of rood zijn,
zoet of droog, als het maar natuurlijke druivenwijn is. Als de wijn minstens 14 % alcohol bevat, bederft het
minder snel. Tijdens de Mis wordt de
wijn vermengd met een beetje water.
Zo laten we de goddelijke en de menselijke natuur van Jezus zien

Tarwe en gerst

Honger
Vooral Egypte was bekend om haar
tarwe. Jozef waarschuwde de farao:

R o n d o m Eerste H. Communie
Alexander Pizarro de la Iglesia (8)
Eerste Heilige Communicant in de Josephkerk.
Communie gingen wij bidden in de kapel. Een
Weesgegroet voor Maria.

Lange voorbereiding?
Het begon met Kerst. Elke woensdagmiddag kwamen we bij elkaar met kinderen uit
de Petruskerk. Het leukst vond ik Paaseitjes
zoeken in de kelder van de Petruskerk!

Was je zenuwachtig?
Niet echt! Mijn opa’s en oma’s uit Londen en België zijn gekomen. En ik heb veel cadeaus gekregen. Bijbels, kruisbeelden, boeken en spelletjes.

En de dienst?
Er waren veel mensen in de kerk. Ik heb de
eerste lezing voorgelezen, en ik heb een
voorbede gedaan. Wij staken onze doopkaarsjes aan van de grote Paaskaars. Na de

Op welke school zit je?
Ik zit op de Tweemaster bij Meester Jan-Peter
en Juffrouw Erica. Ik speel blokfluit maar ik wil
liever Djembé leren. En ik hou van schermen. Dat
doe ik op de ESTEC, waar mijn vader werkt.
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.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer
van de federatie 06-22027668. 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.

en verpakt. En
dan gaan ze
in auto’s naar
de kerken. Pas
tijdens de Eucharistische wijding
worden hosties heilig.

a n t en i n d e B ij

Net zoals jij en ik aten de mensen in de
Bijbel veel brood. En voor brood heb je
graan nodig. De belangrijkste granen
waren tarwe en gerst. Deze werden
10.000 jaar geleden al verbouwd. Een
goede graanoogst werd gezien als een
zegen van God.

ST. LAURENTIUSPAROCHIE

Het pastorale woord vindt u dit keer bij paro- Wij vwnden het fijn dat er weer drie nieuwe Mischie St. Jan op pag. 17.
dienaars zich bereid hebben gevonden om deze
taak over te nemen, wij wensen ze veel succes.
Eerste H. Communieviering

Werkgroep Misdienaars.

E.M.S. Koor

b el

na zeven
jaren van
overvloed komt
zeven jaar hongersnood! Jozef hielp de
Egyptenaren het graan op te slaan in grote schuren. En toen de magere jaren aanbraken, was er genoeg voor iedereen.
Gerst is minder voedzaam dan tarwe,
maar makkelijker te verbouwen. Daarom
maakten vooral arme mensen daar hun
brood van. In het boek Ruth lezen wij
over Naomi en haar schoondochter Ruth.
Ze kwamen in Betlehem tijdens de gersteoogst. Ruth ging helpen in het veld van
Boaz, en later trouwde ze met Boaz.

Eeuwig leven
Jezus gaf vijfduizend mensen te eten
van vijf gerstebroden en twee vissen. Na
dat iedereen gegeten had, bleven er nog
veel restjes over!
Graan is ook een
symbool van het
eeuwig leven.
De plant laat zijn
korrels in de aarde
vallen, en zo worden nieuwe planten geboren.

Zondag 15 mei was het groot feest voor heel
veel kinderen in Stompwijk! Na weken van voorbereiding mochten ze dan eindelijk voor het de
eerste keer meedoen met alle grote mensen…
want: Amber, Lars, Indy, Michel, Luna, Wessel,
Kim, Wessel, Fien, Daan, Kimberley, Jesse, Kimberley, Sam, en Kim deden hun Eerste H. Communie! De kinderen hebben de afgelopen weken hard gewerkt, dat was te merken, ze deden
het geweldig in de viering! Het was een mooie
viering in de vrolijk versierde kerk.
Het thema ‘je bent een vlinder’ was overal te vinden. Er waren met alle kinderen en volwassen,
wel honderden vlinders aanwezig om het grote
feest mee te vieren. Vlinders in allerlei kleuren
en van groot naar klein, het was een feest om
mee te maken.
Wij hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad.
Wij zijn trots op jullie.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Graag stellen wij ons aan u voor: wij zijn
een eigentijds koor in Stompwijk, het Eigentijds Middenkoor Stompwijk. Eigentijds
wil zeggen dat wij een modern gevarieerd
repertoire zingen. Het koor is opgericht in
1968. Door de tijd heen heeft Michel van
Eerden als dirigent/organist de bezielende
leiding over het koor. Het koor heeft nu 22
leden onder wie de tekstgroep die wekelijks
bijeenkomt om tekst en muziek voor de vieringen samen te stellen. Elke laatste zaterdag
van de maand zingen wij tijdens de viering.
We repeteren wekelijks op maandagavond in
de kerk. Michel inspireert ons om de meeste
liederen meerstemmig te zingen, en maandelijks leren wij nieuwe gezangen, om ons
repertoire verder uit te breiden. Met elkaar
zijn wij een goed team waar gezelligheid op
de repetitieavond voorop staat.
Wij beginnen met een kopje koffie en even
bijpraten en proberen altijd zo voltallig mogelijk te zijn.
Aan het eind van het seizoen hebben wij een
feestelijke afsluiting die door twee leden
georganiseerd wordt: altijd een verrassing!
Iedereen die graag wil zingen (dames en
heren): van harte welkom om ons zangkoor
te komen versterken! Mail of bel naar Lia de
Jong, jong1110@zonnet.nl of 5802378.

Misdienaars Uitje
Afgelopen zaterdag was het dan zover dat we
met de Misdienaars naar Duinrell zijn geweest.
Het was een geslaagde dag en het weer zar ook
erg mee. We bedanken de Misdienaars dat ze
het hele jaar weer klaar hebben gestaan voor de
kerkvieringen. Helaas gaan we afscheid nemen
van vijf van deze Misdienaars/ Misdienette’s, we
bedanken ze voor wat zij de afgelopen jaren
hebben betekend voor de vieringen.
Rondom de Kerk
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Familie berichten
Overleden

7 mei: Henk Luiten
in de leeftijd van 56 jaar.
15 mei: Femia Janson-Sloot
in de leeftijd van 92 jaar.

Gedoopt
Op 15 mei is Olivia Veenstra door
het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen.

Vastenactie 2011
De projecten ‘Ghana’ en ‘De Bakkerij’ hebben een fantastisch bedrag opgebracht: € 1.970,-.
Alle vrijwilligers en wijkcontacten hartelijk dank voor jullie
inzet.

KBO gaat op reis
De KBO gaat 13 september weer
naar de 50+ beurs. Wij gaan voor
het arrangement met het concert
van het jaar met Lee Towers en
Anita Meijer met het New classic
Quartet.
Kosten: € 37,50
Opgave: tel. 5804342

‘De Stal’
Deze Kringloopwinkel zamelt
geld in met het in- en verkopen
van tweede handsgoederen voor
de restauratie van onze kerk. Enthousiaste mensen werken hier
belangeloos aan mee! Het aangeboden assortiment is zeer veelzijdig. Van meubels tot langspeelplaten.
Kom een kijkje nemen en kijk
ook op www.kringloopdestal.nl.
Adres van De Stal: Dr. van Noortstraat 137A. Donaties voor
de restauratie van onze kerk
zijn ook welkom op bankrek.
15.55.13.427 tnv. van De Stal,
Laurentiuskerk, Stompwijk.

H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

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

Tuin opgeknapt

Tabor en Calvarië

De afgelopen maanden
zijn tientallen jongeren,
die komende zomer naar
de Wereldjongerendagen
gaan, druk in de weer geweest om de tuin van de
H. Lodewijk op te knappen. Het afval, de dode
takken en het onkruid,
dat vooral in de hoeken
hoog was opgetast en
opgeschoten, is allemaal
verwijderd.
Onder leiding van Bas van
Berkel en Tony Heijkoop is
het een mooie grasvlakte
geworden, met keurige
paden waarover de pastoor (of kapelaan) in de
avondschemering na een
lange dag werken rustig
zijn brevier kan bidden of
een sigaartje kan roken,
terwijl hij in gedachten de
vreugdes en zorgen van
zijn parochianen aan zijn
geest voorbij laat trekken.
Het heldere water van de
rustieke vijver weerspiegelt het beeld van Maria
dat aan de oever daarvan
staat opgesteld en dat op
deze manier de bezoeker
van de tuin oproept tot
gebed.
Al met al is het een heel
project geweest om de
tuin op te knappen, maar
het resultaat mag er zijn. Komende zomer zal de nieuwe
inrichting goed van pas komen als meer dan honderd jongeren in en om de H. Lodewijkkerk drie dagen lang de Wereldjongerendagen zullen vieren in Leiden. De foto’s geven
een impressie van al het werk dat door de jongeren is ondernomen. De komende generaties geestelijken zullen hen nog
dankbaar zijn voor deze inzet! Zo ook de parochianen die
daar tezijnertijd zullen samenkomen voor de receptie ter ere
van de H. Lodewijk.
Rondom de Kerk
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Op 6 augustus wordt het feest van de Gedaanteverandering
op de berg Tabor gevierd. Het God-zijn van Jezus werd even
direct zichtbaar. Met Mozes en Elia spreekt Hij over Zijn lijden in Jeruzalem.
Op 15 september vieren we het feest van Kruisverheffing.
Oorspronkelijk een gedachtenis aan het tonen van de relieken van het ware kruis in Jeruzalem.
Tabor en Calvarië horen bij elkaar. Zo worden in de zomermaanden Goede Vrijdag en Pasen weer even teruggehaald.
Het leven kan niet een onafgebroken Tabor zijn, in het volle
licht van de Heer, maar evenmin hoeft het een onafgebroken Calvarië te zijn. Beide bergen leren ons danken en smeken. En op beide bergen is de Heer Jezus te vinden, is Hij ons
bijzonder nabij. Op Calvarië nog meer dan op de Tabor. Luisteren we naar de H. Thérèse van Lisieux: “Leven van liefde
is niet op aarde zijn tent opslaan op de top van de Tabor.
Met Jezus is het Calvarië beklimmen en het kruis zien als een
grote schat.”

JP2 Bibliotheek
Sinds kort hebben we in onze parochies een bijzondere bibliotheek voor jongeren: de JP2 Bibliotheek. De bibliotheek
bevat bijna 200 louter goede katholieke boeken en DVD’s
die jonge mensen kunnen helpen op hun weg met God.
Deze zijn ingedeeld in zeven categorieën:
1) Vragen over God,
2) Jezus en Zijn leven,
3) Geloofsuitleg,
4) Getuigenissen van Heiligen en anderen,
5) Liturgie,
6) Christelijk leven,
7) Verhalen.
Via pastoor Smith en kapelaan Remery kunnen jongeren de
boeken lenen.
De Leidse JP2 Stichting wil zich naar het voorbeeld van de
Zalige Paus Johannes Paulus II inzetten om het Evangelie
en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen.
Giften zijn welkom: kapelaanremery@gmail.com / www.
wjdleiden.nl; ING bank 57.17.224 t.n.v. JP2 Stichting Leiden.

Heer, leer ons bidden
Op 7 juli is de laatste avond in de serie ‘Met de Heiligen
de Mis beleven’. Dit keer over de herderskindertjes van Fatima.
19.00 uur H.Mis – 19.30 uur inleiding over de herderskinjuli/augustus 2011

Eucharistie en Lof

Dinsdag 2 augustus
WJD-muziekgroep.
18.00 uur H. Mis, samenzang
First and third Saturday English
Mass. Nadien Biechtgelegenheid. Vrijdag 5 - zondag 7 augustus
Mini WJD in Leiden.
Zondag
Programma zie elders.
10.00 uur Latijnse Hoogmis
11.30 uur H. Mis, samenzang
Zaterdag 6 augustus
17.00 uur Lof.
• Géén Pater Pio
Door de Week
Gebedsgroep.
Maandag
9.00 uur
• Géén Avondmis om 18 uur.
Dinsdag		
19.00 uur
Woensdag
09.00 uur
Zondag 7 augustus
Donderdag
19.00 uur
• 10.15 uur (kwart over tien)
Vrijdag		
19.00 uur
gelezen Latijnse Mis
Zaterdag		
9.30 uur.
• Géén Mis om 11.30 uur
Eucharistische aanbidding
• Sint Josephkerk:
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur.
11.30 uur: WJD-Feestmis.

dertjes en de aanbidding – 20.00 uur begeleide aanbidding
tot 20.30 uur. Iedereen is welkom.
In het najaar zullen we weer met een nieuwe serie beginnen: groeien in gebed

WJD Gebed
De WJD is aanleiding om in onze parochies bijzonder te bidden voor jonge mensen in deze tijd: dat ze bewust kunnen
kiezen om Jezus te volgen. Het mag ons gebed zijn dat zij de
Wil van God mogen zoeken en aanvaarden. Dat deze jonge
mensen een bewuste keuze kunnen maken in hun leven en
hun roeping tot priester, religieuze, diaken, religieus of het
sacramentele huwelijk van harte mogen beantwoorden.
Alle parochianen wordt gevraagd om de jongeren op weg
naar Madrid te begeleiden met hun gebed:
Goede God,
in de Heilige Domenico Savio
en de Zaligen Petrus Donders en Johannes Paulus II
hebt Gij de jongeren een prachtig voorbeeld gegeven hoe
God te dienen in liefde en zuiverheid.
Geef dat ieder van ons, jong en oud, mag opgroeien
als een kind van God, in vreugde en liefde geworteld in
Christus en op Hem gebouwd, zodat we Hem standvastig
in het geloof kunnen navolgen.

Agenda
In de maanden juli en augustus
is er géén Lof op zondag. De zaterdag aanbidding van 10.00 tot
12.00 uur gaat wel door.

Juli
Zaterdag 2 juli
• Géén Pater Pio
Gebedsgroep
• 18.00 uur English Mass.

We vragen U op voorspraak van alle heiligen dat de jongeren uit Leiden en Paramaribo die op weg zijn naar de Wereldjongerendagen in Madrid, Jezus steeds meer van nabij
leren kennen, Hem steeds beter kunnen navolgen, en Zijn
roepstem steeds beter in hun leven zullen leren herkennen.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen

Donderdag 7 juli
19.30 uur Heer, leer ons bidden,
na de 19.00 uur Mis.

Nico van Steenbergen
Al 35 jaar een Lodewijk-pilaar
Op 1 augustus is Nico van
Steenbergen al 35 jaar betrokken bij de H. Lodewijk
parochie. Pastoor Vreeburg
heeft hem ooit aangesproken om wat mee te helpen
als misdienaar. Nu is hij acoliet, koster, organist, voorzanger, voorbidder, bloem
verzorger…
Nico is zo al sinds jaar en dag
het vertrouwde gezicht in de
kerk. Maar ook tussen de Mis
sen door is hij vaak in de pastorie, sacristie en kerk te vinden. Kortom een ware pilaar
waar de parochie op steunt.
Beste Nico, dank voor alles en
wat ons betreft nog heel veel
jaren in de in H. Lodewijk toegewenst.

Donderdag 18 augustus
14.00-16.00 uur aanbidding
in de Sint-Josephkerk.
Er is een priester aanwezig.
Zaterdag 20 augustus
18.00 uur English Mass.

Zaterdag 9 juli
Pater Pio gebedsgroep
in de Sint Joseph (10.30 uur).

Donderdag 1 september
19.30 uur Heer, leer ons bidden,
na de 19.00 uur Mis in de H.
Lodewijk (zie elders).

Dinsdag 19 juli
WJD-muziekgroep.
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Maandag 15 augustus
Hoogfeest van O.L.Vrouw
ten Hemelopneming.

Woensdag 24 augustus
10.00 uur KBO-Mis in de SintPetrusdagkapel. Erna koffie.

Zaterdag 16 juli
18.00 uur English Mass.

Pastoor Smith
mede namens het Kerkbestuur en de parochianen

Woensdag 10 augustus
11.00-12.00 uur aanbidding in
de Sint Petruskerk.

Vrijdag 8 juli
• 14.30 uur Huwelijk van
Martie Hoogeveen en
Wout van der Reijden
• 19.00 uur WJD-Mis.

Woensdag 13 juli
11.00-12.00 uur aanbidding
in de Sint-Petruskerk.

Rondom de Kerk

Augustus

Zaterdagavond

September

Zaterdag 3 september
• 10.30 uur Pater Pio gebedsgroep in de Sint Joseph
• 18.00 h English Mass.
Woensdag 14 september
11.00 – 12.00 uur aanbidding in
de Sint-Petruskerk.

Donderdag 21 juli
Géén aanbidding in
de Sint-Josephkerk.

Donderdag 15 september
14.00-16.00 uur aanbidding
in de Sint-Josephkerk.
Er is een priester aanwezig.

Woensdag 27 juli
10.00 uur KBO-mis in de SintPetrusdagkapel, erna koffie.

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

Beeld in de Petruskerk

Terugblik begin Jubileumjaar

“Een soort van priester…”?
In een van de zijnissen in de kerk staat een statige beeld van
een man met een behoorlijk postuur. Het is altijd aardig om
aan schoolkinderen te vragen wat iemand dit geweest is. De
nimbus maakt duidelijk dat het een heilige was. En dan waarschijnlijk “een soort
van priester…”, zoals
een van de kinderen
zei. Inderdaad. Het is
Paus Pius X. Er waren
voor hem maar liefst
negen andere Pausen
Pius! Guiseppe Sarto
kwam uit een heel
arm gezin. Hij liep
vaak op blote voeten
om zijn enige paar
schoenen te sparen.
Zijn weg als priester
kent een vast ritme: 9
jaar kapelaan, 9 jaar
kanunnik en spirituaal van het seminarie,
9 jaar bisschop van Mantua en 9 jaar patriarch van Venetië.
Toen werd hij tot Paus gekozen in 1903.
Omnia instaurare in Christo, Aller hernieuwen in Christus
(Efeziërs 1,10), was zijn wapenspreuk. Inderdaad kwamen
er veel tekenen van vernieuwing onder zijn pontificaat:
oprichting van het Bijbelinstituut, aanvang van het nieuwe
Kerkelijk Wetboek (na eeuwen!), opbloei van de Katholieke
Actie. De leeftijd voor de kindercommunie verlaagde hij en
spoorde de gelovigen aan tot een veelvuldige Communie.
Internationaal was het een woelige tijd, maar Pius X zweeg
niet (evenals Pius XI en Pius XII)! Hij protesteerde tegen de
uitbuiting van indianen, tegen de antikerkelijke wetten in
Frankrijk (Combes) en natuurlijk de schending van de vrede
door de uitgebroken oorlog. 20 augustus 1914 overleed hij.
Al tijdens zijn leven was er sprake van wonderen door zijn
gebed. Op 21 augustus staat hij op onze kerkelijke kalender
en dat valt dit jaar op een zondag. Reden om hem als ‘een
soort van priester’ even wat ‘uit te lichten’.
Pastoor Smith
Rondom de Kerk
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Het Jubileumjaar is flink op stoom gekomen. Na de opening op 6 maart met de 75jarige (oud-)parochianen de
‘vuur-toren’ in de Paasnacht, volgde de expositie van het
ElGrecowerk en enkele open dagen. Eindelijk weer een
kans om de toren op te gaan en over Leiden uit te zien.
Het Jubileumconcert van het Sint Petrusjubileumkoor was
prachtig en zo’n 160 oren luisterende met aandacht naar
de Latijns, Engelse, Franse en Nederlandse liederen. Enkele
groepen van de Lorentzschool zijn de kerk komen bekijken
en al de kinderen wisten hoe oud de kerk is. De grote 75 op
de gevel kun je niet over het hoofd zien.
Na de zomer volgt het parochie-uitstapje en de expositie
van Piet de Boer (zie onder), de lezing van onze kapelaan
en de afsluitende viering en concert. Intussen wordt er ook
hard doorgewerkt aan het boek 75 Sint Petrusparochie.

Parochie uitstap
8 september
In het kader van het Jubileumjaar gaan we een dagje
uit. We hopen de Krophollerkapel in Weert te kunnen
bezoeken en daarna het museum en kloosters van de
Zusters Birgitinessen in Uden. Op een van de plaatsen
vieren we de Eucharistie en op meerdere plaatsen zullen we neerstrijken voor de nodige versterkingen.
Verder informatie en opgave zie de folder.

M.O.V.-markten
Op zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus 2011 organiseren wij weer diverse markten t.b.v. jeugdzomerkampen
in Roemenië. Zaterdag van 10.00-13.00 uur boekenmarkt.
Naast boeken ook een groot aanbod van LP’s, DVD’s en CD’s.
Tevens grote-maten-dameskledingmarkt. Voor weinig geld
ziet u er weer pico bello uit! Zondag van 13.00-15.30 uur
boekenmarkt en rommelmarkt met veel nieuwe aanvoer,
grote sortering. Onze gezellige markten zijn een bezoekje
meer dan waard! De boekenmarkten worden gehouden in
de Petruskerk. De kleding en rommelmarkt in het Petrusjuli/augustus 2011

AGENDA VAN VIERINGEN

zaaltje naast de kerk, Lammenschansweg 40a. Heeft u nog
goede spullen voor onze markten? Iedere 1e zaterdag van
de maand kunt u die afgeven bij de witte deur naast het
Petruszaaltje. Van 10.00 tot 11.00 uur zijn wij aanwezig om
uw spullen in ontvangst te nemen. Bedankt!
Namens de MOV, Karin van Tol.

Augustus
Wijzigingen voorbehouden.
Vrijdag 5 tot zondag 7 augustus
Raadpleeg ‘De Haan’ (deze ligt
achter in de kerk) voor de meest Mini WJD in Leiden.
actuele gegevens.
Zaterdag 6 augustus
Géén Pater Pio Gebedsgroep.
Het vaste schema voor
2010-2011

Wij feliciteren onze Vormelingen

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

Op 11 juni ontvingen
uit de Joseph, de Petrus en de Lodewijk
parochie deze kinderen het Vormsel:
Veronique Prinsen,
Wieske Nieland,
Boris van den Bosch,
Wieger Cosijn, David
Landheer, Thomas
Engwegen
En de volwassenen
Kim Gerôt, Gaetano
Galluzzo, Raoul
Ngarambe en Aurore
Inkindi

Zondagmorgen 9.30 uur
Eucharistieviering.
Dinsdagmorgen 9.00 uur
Eucharistieviering
2e Woensdag Open Kerk
11.00 – 12.00 uur kerk open
voor gebed.
4e Woensdag 10.00 uur Senioren en KBO-Mis. Nadien koffie.

Alpha-cursus
Tien avonden om op een eigentijdse manier in gesprek te
gaan over het christelijke geloof.
Maaltijd – inleiding met powerpoint – koffie – gespreksgroepen
Van 18.30 tot 21.15 uur.
Wereldwijd deden al miljoen mensen mee.
Want iedereen kan meedoen: gelovig of niet gelovig, kerkelijk of niet kerkelijk, jong en wat ouder, met veel vragen of
al met veel antwoorden… Een deelnemer na afloop:
“Als nieuwsgierig mens gekomen,
als blij men weggegaan.”
Wanneer
Maandagen 19, 26 september,
10, 17, 24, 31 oktober, 7, 14, 21 en
28 november.
en zaterdag 29 oktober overdag
Waar
Parochiezaaltje van de
Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40, links naast
de kerk (met fietsenstalling).
Wat kost het
Niets, een vrijwillige
bijdrage is mogelijk.
Info en opgave
met de folder in de kerk
of bij pastoor Smith:
jhsmithpr@gemail.com /
5218113. Zie ook www.
rk-alphacentrum.nl.
Rondom de Kerk

Woensdag 10 augustus
11.00 – 12.00 uur Open Kerk.
Maandag 15 augustus
Maria Ten Hemel Opneming.
Donderdag 18 augustus
14.00 – 16.00 uur Aanbidding
in de Sint-Josephkerk.

Vrijdagmorgen 9.00 uur
Eucharistieviering.

Zaterdag 20 augustus
19.00 uur Woord-en Gebedsviering, W&G Koor.

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

Woensdag 24 augustus
10.00 uur Senioren en KBO Mis,
erna koffie.

AGENDA

Zaterdag 3 september
19.00 uur Eucharistie.

Vrijdag 1 juni 09.00 uur
H. Hart Eucharistie.

September

Juni

Zaterdag 23 juni
19.00 uur Woord-gebedsviering,
W&G koor.

Juli
Vrijdag 1 juli 14.30 uur
Huwelijk Sandra Schouten &
Dennis Slijkhuis.
Zaterdag 9 juli
* Pater Pio Gebedsgroep
*14.00 uur Huwelijk
Alexander Pérez Blok en
Julissa Cruz Gomez.
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Zondag 7 augustus
9.30 uur korte gelezen Mis
11.30 uur WJD feestmis in de
Sint-Josephkerk.
Gebedsavond in de Sint-Petruskerk.

Donderdag 1 september
Heer, leer ons bidden (zie elders).
Zaterdag 2 september
Pater Pio Gebedsgroep.
Zondag 4 september
9.30 uur Eucharistie,
St. Petruskoor.
1e zondag van de maand
koffiedrinken.
Donderdag 8 september
Parochie-uitstap.

Woensdag 13 juli
11.00 – 12.00 uur Open kerk
met om 11.30 uur Rozenkrans.

Overleden

Woensdag 27 juli 10.00 uur
Senioren en KBO-Mis, erna koffie drinken.

Josephina Loenen – Blankert
90 jaar.
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Riet Driessen – Helversteijn
86 jaar.

Jongeren Info

Voorbereidingen WJD Madrid
Het komt dichterbij! Nog
een paar maanden en wat
laatste voorbereidingen en
we gaan op pad naar Madrid.
Voorafgaand aan de reis is
er in Leiden een uitgebreid
voorprogramma, waarbij zo’n
honderd jongeren samenkomen om te bidden, catechese
te volgen en hun geloof beleven. Het beloven intensieve
dagen te worden!

een programma met
catechese en gesprek,
en parochianen verzorgen een lunch bij
de Sint-Petruskerk.
Het middagprogramma bestaat uit diverse
workshops in het centrum van Leiden.
Het zenuwcentrum voor de voorbereiding van de WJD voor 100 jongeZondag 7 augustus
ren uit Leiden en omgeving en Suriname, op Tweede Pinksterdag in de
parochiezaal van de H. Lodewijk.
bidden we om 8.45
uur het ochtendgebed
in de H. Lodewijkkerk, gevolgd door
gebedsavond in de Sint-Petruskerk.
catechese en gesprek. Alle parochiaDe volgende morgen vertrekken we,
nen van Leiden en omgeving zijn van
samen met zo’n 175 jongeren uit de
harte uitgenodigd voor de feestelijke
rest van het bisdom, via Rotterdam
Eucharistieviering in de St. Josephnaar Madrid. Onderweg stoppen we
kerk om 11.30 uur, verzorgd door de
in Nevers, Vezelay, Garaison, Haro en
WJD Band. Daarna is er gelegenheid
uiteindelijk in Madrid. Daar vieren
om de jongeren te ontmoeten. Na de
we met duizenden jongeren uit allerlunch, verzorgd door parochianen
lei landen de Wereldjongerendagen.
van de Sint-Josephkerk, gaan we
Uw gebed is van harte welkom!
naar Delft voor het middagprogramKapelaan Remery
ma. De dag wordt afgesloten met een

Op vrijdag 5 augustus om 10.00
wordt iedereen verwelkomd en begeleid naar de gastgezinnen. Om 18.00
uur is de officiële opening in de
H. Lodewijkkerk, waarvoor de nieuwe bisschop en de burgemeester zijn
uitgenodigd. Aansluitend volgt een
grote WJD Mis in de H. Lodewijk,
begeleid door de muziekgroepen van
WJD Leiden en bisSpaans voor beginners
dom Paramaribo.
Zaterdag 6 augusHoe heet je? Ik heet...
¿Cómo te llamas? Me llamo...
tus beginnen we
Hoe gaat het?
¿Cómo estás?
om 9.00 uur met het Ik geloof in God
Creo en Dios
ochtendgebed en de Ik ben gelukkig
Soy feliz
H. Mis in de H. Lode- Je hebt zulke mooie ogen!
¡Tienes unos ojos tan bonitos!
wijkkerk. De jongeIk heb een hele fijne avond gehad He pasado una noche muy agradable
ren hebben daarna
Ik hoop dat we elkaar weer zien Espero que nos volveremos a ver

Vele wegen naar Madrid …
Er zijn meer wegen die naar de Wereldjongerendagen in Madrid leiden.
Maartje Bakermans gaat bijvoorbeeld met een groep Emmanueljongeren. “De
afgelopen jaren heb ik veel vrienden gemaakt bij de vakantiekampen. Ik ken
ze al heel lang en heel goed. Met hen ga ik naar Madrid, en we hebben een
voorprogramma in de Pyreneeën.“ Info www.emmanuelnederland.nl.
Peter de Vries is één van de 75 jongeren die op reis gaan met de broeders van
Sint Jan. “We gaan vijf dagen trekken met tentjes in de bergen, samen de
toppen bereiken. De combi actie, geloof en WJD spreekt mij aan. Ik ben al
lang actief bij de broeders, en ik zocht iets bekends. De voorbereiding is in
volle gang: we klussen bij parochianen in ruil voor een bijdrage op onze reis,
en er zijn vormingspraatjes. Zo leer je elkaar kennen. Ook nazorg is geregeld:
er komt een reünie, en een ruim aanbod aan lezingen. Dit is de derde keer
dat ik de WJD beleef, dus
ik weet wat er gaat gebeuren. Maar elke WJD heeft
zijn eigen karakter.”
Info www.stjan.org/lvw.
Kun je nog niet kiezen?
Laat je inspireren door
www.vamosamadrid.nl.
Rondom de Kerk
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Blijf je liever thuis?
Ook als je niet meegaat naar Madrid kun
je toch wat sfeer proeven. Voor de drie
Leidse dagen kun je je inschrijven via
info@wjdleiden.nl. Verder is iedereen
welkom bij de vieringen en gebedsmomenten. Via www.wjdleiden.nl kun je
ervaringen van WJD-reizigers volgen.

Maartje Bakermans
(16) over JP2
“JP2 is een catecheseprogramma met een
groepje jongeren. Als je vragen hebt, kun je
die mailen naar de kapelaan. Eens in de twee
weken komen we bij elkaar, hij vertelt dan een
verhaal waarin hij antwoord geeft op onze vragen. Na afloop discussiëren we samen. Je kunt
alle vragen stellen, niks is gek.
In het begin hadden we het over praktische
dingen, zoals wat is er nodig voor een heiligverklaring. De laatste tijd zijn we bezig met de
geschiedenis van de kerk.
De antwoorden zijn vaak een bevestiging van
wat ik zelf al dacht. Alleen is het nu duidelijker
verwoord, zodat ik het zelf beter kan doorgeven. Bijvoorbeeld als mensen op school iets vragen, dat is handig. Na de zomer gaan we gewoon
weer door. Want er komen altijd nieuwe vragen.” Info http://jp2.nl/index.php/jongeren.
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DE REGENBOOG
OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58,
e-mail: kcregenboog@planet.nl, website: www.deregenboogmerenwijk.nl.
R.K.Vicariaat Merenwijk
Pastoor: J.A.van der Bie, tel.: 5220655, e-mail: bie00220@planet.nl.
Kopij-adres: Ingrid Weitenberg, tel.: 071 5211963, e-mail: ingridjam@hotmail.com.

40 jaar Oecumene Regenboog
van Woord en Tafel om 11.00 uur in kerkelijk centrum de Regenboog. Daarna
is er receptie met broodjes. Om
14.00 uur is een dansvoorstelling
over het Hooglied, verzorgd door
Riëtte Beurmanjer. ‘s Middags is
er ‘Open Regenboog’ en laten alle
werkgroepen zien en horen wat
ze kunnen. Iedereen is van harte
uitgenodigd deze dag met ons mee
te komen vieren. Voor het afsluitende buffet van de Regenboogdis kunt
u zich opgeven in de Regenboog.

Als 40 jaar gaan in de Merenwijk katholiek en protestant zij aan zij, schouder
aan schouder om uiting en gestalte
te geven aan hun geloof. Dat is best
bijzonder. We voelen ons er heel rijk
mee en we zijn daar ook heel dankbaar voor.
We gaan dit jubileum uitgebreid vieren met een jaar vol activiteiten.
Zondag 4 september, precies 40 jaar
na de eerste viering, toen nog in een
bouwkeet, starten we het jubileumjaar
met een plechtige en feestelijke viering

Rosa:
God zegt ons dat we geen andere goden mogen aanbidden.
Laten we daarom zorgen dat we niets zo belangrijk maken
dat we al het andere erdoor vergeten. Want dan gaat het
weer mis met de wereld. Geld, rijkdom, macht… dat maakt
ons niet gelukkig. Laten we dat nooit vergeten.
Juan:
Laten we gewoon wat vaker aan God denken en niet alleen
aan onszelf. Want als je aan God denkt, doe je het vanzelf
goed.

De activiteiten van de milieugroep hebben het afgelopen
jaar € 1847,-- opgebracht. Na de oproep in het Bulletin zijn
veel goede doelen door leden van onze geloofsgemeenschap genomineerd voor een donatie en zijn de volgende
bedragen op voorstel van de milieugroep door de AKM toegekend:
Stichting Haarwensen				
€300
Keys for Kids in Buffalo City Zuid Afrika		
€200
Stichting Camelia voor het kindertehuis Panti Asih
op de Merapi in Indonesië			
€200
Aanschaf studieboeken dovenschool Malawi
€100
Artsen Zonder Vakantie				
€200
Ellen’s Children Fund				
€200
Onderwijsproject in Haïti
van Action Missionnaire Globale (AMG). €247
Stichting Jeannette Noëlhuis			
€200
AutismeFonds					
€200
U ziet, we kunnen veel goede doelen steunen, dankzij uw
bijdragen. Elke eerste donderdag van de maand staan we
klaar bij de containers om uw oud papier en metaal in ontvangst te nemen.
Namens de Milieugroep: Atie Segaar en Cor Kenter

Afsluiting basiscatechese
Zondag 29 mei namen Rosa, Juan, Marlide, Yaran, Felix en
Freija afscheid van de basiscatechese. Begeleid en aangemoedigd door Karin en dominee John hebben zij met elkaar gesproken over hoe mensen in de loop der tijden zijn aangeraakt
Rondom de Kerk
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door het Woord van God en zich daardoor hebben laten leiden.
In de viering beeldden zij het verhaal van Noach uit, waarin
de regen ophield en de aarde als nieuw klaarlag om door de
bewoners van de ark bewoond te worden (Gen,8, 16-22). Ook
vertelden ze ons hoe de nieuwe wereld eruit zou moeten zien:
Felix:
God wil vast dat de mensen eerlijk met elkaar omgaan. Dat
iedereen op de wereld dezelfde kansen en mogelijkheden
heeft. Laten we daarvoor zorgen en niet anders met mensen omgaan omdat ze een andere taal spreken of een ander
kleurtje hebben.
Freija:
God heeft de aarde mooi en puur gemaakt. Met schone lucht
en prachtige natuur. Laten wij dat niet verpesten door troep
te maken. Laten we samen zorgen dat de aarde mooi blijft,
een goede plaats om samen te leven.
Yaran:
God zorgt dat er op aarde genoeg te eten is voor iedereen.
Laten we dat dan ook eerlijk verdelen. Laten we werken aan
een wereld waarin niet de ene mens arm is en de andere rijk.
En laten we tevreden zijn met wat we hebben en niet steeds
méér willen.
Marlide:
Een wereld zoals God het bedoeld heeft, is een wereld waarin
iedereen erbij hoort. Laten we daarom anderen niet pesten
of mensen buitensluiten. En laten we méér aandacht hebben
voor mensen die soms over het hoofd gezien worden, omdat
ze niet zo opvallen, of omdat ze niet zo bijzonder lijken. Laten
we nooit vergeten dat voor God iederéén bijzonder is.
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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 weggebracht naar de voedselbank Leiden .

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

Na de viering werden Felix, Freija, Juan, Marlide, Rosa en
Yaran gefeliciteerd. We zijn blij met ze: met zulke kinderen
komt het wel goed in de wereld.

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

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 vakantie is het
Stiltecentrum open.

Zondag 15 mei was een bijzondere dag voor de familie
Buitenwerf.
De afgelopen jaren woonden ze in de Merenwijk. Belangrijke jaren voor hen als gezin. Het was de tijd waarin Mirjam
afstudeerde, waarin Rieuwerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap aan het werk ging, de tijd waarin hun drie kinderen geboren zijn en in de Regenboog ten doop gehouden.
Zowel Rieuwerd als Mirjam hebben hun inbreng gehad in
onze geloofsgemeenschap, op hele verschillende terreinen. Op het terrein van de muziek herinner ik me nog goed
het prachtige vioolspel van Mirjam bij een kerstviering.
Rieuwerd kennen we van het orgel, hij heeft ons regelmatig
begeleid in de vieringen. Maar ook bij de kinderkerst was
hij een gewaardeerde begeleider. Gitaar, orgel of piano, hij
deed het allemaal.
Mirjam zette zich in voor de kindernevendienst en was betrokken bij de groep ‘jonge gezinnen’ en Rieuwerd is bij velen bekend en geliefd om zijn leerhuizen Nieuwe Testament.
We hadden hen graag nog jaren in ons midden gehad, maar
Mirjam heeft na het succesvol afronden van de universitaire studie het afgelopen jaar ook de predikantenopleiding
afgerond. Een aantal weken terug bleek dat de gemeente
in Amstelveen bijzondere belangstelling voor haar toonde,
wat uitgelopen is op een beroep. Zondag 15 mei is ze bevestigd als predikant in de Kruiskerk te Amstelveen.
Wij wensen Mirjam veel zegen toe in haar werk als predikant, en heel veel plezier in het werken in een gemeente.
Wij wensen jullie als gezin toe dat je je thuis zult gaan voelen in Amstelveen en dat deze nieuwe start het begin van
weer een goede tijd voor jullie zal worden.
We hopen jullie nog niet helemaal kwijt te zijn.
Ds Inge Smidt
Rondom de Kerk

Voedselbank

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 .

Morgengebed

Afscheid en een nieuw begin
Besteding opbrengst Milieugroep

VIERINGEN

Jubileumprogramma
4 september
11.00 uur Viering
13.30 uur Receptie
14.00 uur ‘As en sintels’
Dans
14.30 uur Open Regenboog
17.00uur Buffet

Seizoensafsluiting
ACTIVITEITEN

Inloop-koffieochtend
Iedere woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur
vrij entree voor iedereen
ook in de vakantie is er elke
woensdag inloopochtend.

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de
maand staan van 9.00 – 21.00
uur bij de Regenboog containers
voor inzameling van oud papier,
metaal en schone bruikbare kleding. In de maand augustus is er
geen inzameling.
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Traditiegetrouw willen we het
seizoen gezamenlijk afsluiten
met allen die zich met de
Regenboog verbonden voelen
en/of zich daarvoor enthousiast
hebben ingezet. Ook dit jaar
sluiten we aan bij de
Regenboogdis. Daarnaast zijn
er spelmogelijkheden voor jong
en oud. Wie mee wil spelen en/
of eten kan zich opgeven via
de intekenlijst in de hal van de
Regenboog. Weet u van harte
welkom op vrijdag 24 juni om
18.00 uur in de Regenboog.
De AKM

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.
Pastoraal werker F. Burgers, e-mail pastor.fburgers@gmail.com.
Parochie-coördinator N. Bakker-Broxterman, tel. 071 576 12 93.
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. 071 576 12 93, e-mail: secr@lamgodsleiden.nl.

Groeten van pastor Inge Elling

50 jaar Antoniusparochie op 9 oktober

Onze pastorale werker Inge Elling is al weer voorzichtig aan
de slag en doet elke week meer. Alle kaarten met goede
wensen hebben haar herstel bespoedigd en daar is ze iedereen erg dankbaar voor.

De datum van de feestelijkheden ligt nu vast. Er is gekozen
voor de zondag vlakbij de echte datum: op 8 oktober 1961
werd de parochie opgericht. Na een speciale viering is er
veel te zien van het verleden en zal ook een gedenkboekje
ten doop worden gehouden. Daarna loopt het programma
vanzelf over in een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers
en parochianen van toen en nu. Daarbij horen vanzelf ook
alle actieve parochianen van de Maria Middelareskerk! We
rekenen erop dat we ook van de grote pastorietuin gebruik
kunnen maken. Noteert u de datum vast?
De feestcommissie

Frank Burgers stelt zich voor
In de komende maanden mag
ik bij u werkzaam zijn als pastoraal werker, tijdens de afwezigheid en het herstel van collega
Inge Elling. Wie ben ik? Frank
Burgers, 65 jaar. Ik ben weduwnaar - mijn vrouw is een paar jaar
geleden aan kanker gestorven vader van vier kinderen van wie
er een in 1995 dodelijk verongelukt is en vijf kleinkinderen. Ik
heb iemand mogen vinden waar
ik graag mee verder wil, in lief en leed. Ook zij heeft haar
maatje aan kanker verloren en heeft kinderen en kleinkinderen. Later dit jaar, in oktober, staat ons burgerlijk en kerkelijk
huwelijk op het programma.
Ik ben nog niet zo lang pastoraal werker: na een periode van
‘achteruit bidden’, ruzie met God hebben, zoals ik dat maar
noem, ben ik theologie gaan studeren en in 2006 afgestudeerd. Daarvoor was ik werkzaam in de automatisering, de
laatste jaren als projectmanager.
Geregeld verbaas ik me er over dat ik werkzaam mag zijn in
de wijngaard van de Heer, met mijn eigen vijf broodjes en
twee visjes en dat dat genoeg blijkt te zijn. Vorige week nog,
tijdens een bedevaart naar het Heilig Land met een andere
parochie heb ik op de plek van de wonderbare broodvermenigvuldiging gestaan en drong dat heel sterk tot me door.
Met mijn rugzakje met broodjes en visjes heb ik al wat rond
mogen trekken in ons bisdom, als een soort ‘vliegende keep’,
voor korte of langere tijd invallen waar dat nodig was en nu
ben ik bij u aangekomen. Vorige week op weg naar het vliegveld in het Heilig Land kwamen we ook langs Emmaus, ook
zo’n verhaal waar ik me mee verwant voel. Hartverwarmend
zoals Hij met ons sprak, staat er in het Evangelie. Ik hoop dat
ik zo nu en dan die hij, maar dan met een kleine letter voor
u mag zijn.
Aarzel niet om contact met me op te nemen, direct of via het
parochiesecretariaat.
Heel graag tot ziens!
Frank Burgers, pastoraal werker
Rondom de Kerk
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‘7+1’ stopt even, maar er zijn zomerse
ontmoetingen op woensdagmorgen
Eind mei was de laatste bijeenkomst voor de zomerstop
van de oecumenische serie ‘7+1’. Een geslaagde formule:
eerst eten, daarna luisteren en praten over een boeiend
onderwerp met de bijbel ‘bij de hand’. Dominee Piet
Warmenhoven weet elke keer weer te boeien en KLM kok
Reggy van West doet het zijne om er een speciale avond
van te maken. De avonden worden gehouden in ‘De Verdieping’,
boven de Digros in de Stevensbloem.
Op vrijdag 26 augustus wordt
de draad weer opgepakt. Dan
is straatpastor Paul Brommet te
gast en is het thema ‘Dakloos en/
of verslaafd zijn’, zeer de moeite
waard!. Opgave via de intekenlijst t.z.t. achterin de kerken of via
wa.vanerp@zonnet.nl
In de zomer ligt er veel stil omdat mensen van hun vakantie
willen genieten. Ook veel kinderen en kleinkinderen van
parochianen trekken er op uit. Voor wie de stille zomerstop
te lang duurt, organiseert de Protestante gemeente Leiden
(PgL) bijeenkomsten op de woensdag ochtenden in juli en
augustus. De samenkomst is de ene week in de Antoniuspastorie, de andere week in De Verdieping. Zie de agenda
hiernaast voor meer informatie. Vooraf aanmelden is niet
nodig, dus u kunt per keer beslissen!
juli/augustus 2011

Sponsorloop voor Longevus
Zoals in het vorige nummer al is gemeld, is er dit jaar
weer een parochiaan die de Vierdaagse van Nijmegen
gaat lopen. Het is Jan Akerboom, een van onze bestuursleden. Hoewel hij volgens de regels slechts 30 km
per dag hoeft te lopen, gaat hij voor de 4 maal 50 km!
U kunt zijn tocht sponsoren, waarbij de opbrengst geheel
ten goede komt het aan Longevus-project van onze parochie, zie hieronder.)
Achter in de kerk liggen inschrijflijsten waarop u uw
naam, adres en het bedrag waarvoor u hem sponsort kunt
invullen. U kunt zich ook per e-mail bij hem inschrijven
onder vermelding van het bedrag. Het e-mailadres is janakerboom@casema.nl
Het Longevus-comité wenst Jan vanaf deze plek veel loopplezier toe. We rekenen erop dat vele parochianen de fysieke inspanning van Jan Akerboom ondersteunen door
royaal in te schrijven ten bate van het project Longevus.
Hieronder volgt een brief die we ontvingen uit Brazilië:

Door-de-weekse
vieringen

Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdag 12 juli, 16 augustus
om 9.00 uur een Woord-Communieviering. Vrijdag 1 juli, 5 augustus en 2 september om 9.30 uur
een Eucharistieviering.

Verzorgingstehuis ‘de Robijn’
Op vrijdag 8 juli, 5 augustus en 2
september om 15.00 uur een viering in de ‘Vijverzaal’.

Serviceflat ‘Schouwenhove’
Op maandag 27 juni en 22 augustus om 10.30 uur een WoordCommunieviering.
In juli géén viering.

Mooie opbrengst
Vastenactie
Alle bijdragen voor de
‘Vastenactie 2011’ in onze
parochie per bank, in de
collecteschaal, witte bus
en bruine kist bij elkaar,
heeft het mooie bedrag
van € 1400,- opgebracht.
Heel veel dank, namens
de organisatie.

“O verwerp mij dan niet nu ik oud
word,
mijn kracht mindert – laat mij niet
alleen”
Beste leden van de commissie ‘Lam
Gods voor Longevus
(Sao Sebastiano)’, en alle paroch
ianen van de Lam Gods
Parochie.
Het is alweer een paar maanden
geleden dat ik iets van me
heb laten horen. Intussen verneem
ik dat jullie doorgaan
met mooie en inventieve acties
om ons project te steunen.
Het is voor ons belangrijk om te
weten dat er 10.000 km
verderop mensen aan ons denken
, voor ons bidden en
daadwerkelijke steun bieden. Wee
t dat ook u in onze
gebeden aanwezig bent.
Van het vorige jaar en als voorsch
ot voor dit jaar mochten
we onlangs Euro 6.483,- via julli
e penningmeester C. Lut
ontvangen.
Van onze kant zijn we hard bezig
met het bezoeken
van bejaarden die om hulp vragen
of die ons worden
aangewezen door bezorgde der
den. Jullie financiële bijdrage maakt dat we thuis hulp kun
nen bieden aan hen die
het meest nodig hebben en we ond
erhouden een bejaarde
zieke vrouw in een verzorgingsteh
uis. Onze nieuwe ‘slogan’ die gedrukt staat op de fold
ers die we gebruiken om
financiële hulp in eigen omgevin
g te vinden is van Psalm
71,9. Het is namelijk de bedoeling
dat we na de drie jaar
van jullie steun zelfonderhoudend
kunnen zijn. Het zijn
juist deze drie jaar die jullie ons
geven om op eigen benen
te kunnen lopen en daar zijn we
bijzonder dankbaar voor.

Opgelet!
Zomerrooster
In de maanden juli en augustus is er een ander
rooster van kracht wat betreft de weekendvieringen
in onze wijkkerken. Kijk
goed in het rooster achter
in dit blad!

Kerk schoonmaken
In de Maria Middelareskerk
doen we dat op maandag
4 juli en 8 augustus vanaf
9.30 uur.
Wij vragen om uw hulp.

Woensdag in de stille
zomertijd

Met een zeer hartelijke groet en
een ‘dank u wel’, neem ik
afscheid met een braziliaanse ‘abr
aço’.
					
Mgr. Matthieu Ham

Rondom de Kerk

Op de woensdagen in juli
en augustus is het in de vergaderzaal van de Antoniuspastorie of in De Verdieping
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(Stevensbloem 269, boven de Digros) absoluut niet stil! Om 10
uur staat de koffie klaar en om
ongeveer 10.30 uur start er een
gezellige activiteit, georganiseerd
door de Protestantse gemeente Leiden ZW. Elke woensdag is
er een ander thema. Wilt u nog
iets meer weten bel dan naar Sity
Smedinga 06 811 180 17.
U bent van harte welkom op: 6
en 20 juli en 3 en 17 augustus in
de Antonius-pastorie en op 13 en
27 juli, 10 en 24 augustus in De
Verdieping. Tevoren aanmelden is
niet nodig.

Gedoopt
Jente Annika, dochter van Marjon
Boots en René Savenije. Het gezin
woont Truus Wijsmullerpad 21.
Zij ontving het H. Doopsel op 22
mei in de Maria Middelareskerk.
Onze parochiegemeenschap
wenst de ouders van harte geluk
met deze bijzondere dag in het
leven van hun kind.

Getrouwd
Op 16 juni is in de Maria
Middelareskerk Cheryl Weldam
(jarenlang misdienaar geweest)
getrouwd met Berend Brasjen.
Pater Walters zegende het
huwelijk in.

Overleden
Giem Nio (Bertha) Tielman - Goei
was 74 jaar toen zij op 16 mei
overleed. Zij woonde Saffierstraat
27. Vanuit de Maria Middelareskerk werd zij gecremeerd in het
crematorium van ‘Rhijnhof’.
Op 24 mei overleed Ger
Marcellis, ook op 74 jarige leeftijd. Hij woonde Apollolaan 26.
De uitvaartdienst was in de Maria Middelareskerk en aansluitend vond de crematie plaats op
Rhijnhof.
Wij leven mee met hen die hun
dierbare hebben moeten verliezen.

Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.

De Alpha gaat weer van start: tien
avonden om op een eigentijdse
manier in gesprek te gaan over het
christelijke geloof. Programma:
Maaltijd – inleiding met powerpoint
– koffie – gespreksgroepen. Wereldwijd deden al 11 miljoen mensen
mee! Want iedereen kan meedoen:
gelovig of niet gelovig, kerkelijk of
niet kerkelijk, jong en wat ouder,
met veel vragen of al met veel antwoorden…Start maandag 19 september. Zie verder de Sint Petruspagina. Opgave via de folder in de
kerk of bij pastoor Smith 5218113
of jhsmithpr@gmail.com. Zie ook
www.rk-alphacentrum.nl.

De korst van egoïsme stukbreken,
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen ‘ik’.
Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.
Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten binnen de
problemenkring van het wereldje waartoe wij behoren;
hoe belangrijk dat ook mag zijn,

Alpha start weer in september

de mensheid is veel groter en die moeten we juist dienen.
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden
zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken.
Het is in de allereerste plaats, zich opstellen
voor anderen, hen ontdekken, hun tegemoet gaan.

Dom Helder Camara (1909-1999)
Braziliaanse bisschop

Vernieuwing van de Kerk van
binnen uit
Het mystieke leven van Zuster
Faustina, Adrienne von Speyr,
Marthe Robin, Moeder Teresa en Paus
Johannes Paulus II. Vijf donderdagavonden. Zie verder de Sint Josephpagina.

Heer, leer ons bidden: groeien in
gebed
De eerste donderdag van de maand
in de H. Lodewijk, Steenschuur 19.
Aansluitend op de 19.00 uur Mis tot
20.30 uur. Data 1 september: Hoe
krijg ik structuur in mijn gebed?
6 oktober: Wat doe ik tegen verstrooiingen? 3
november: Wat is
een ‘gewetensonderzoek’? 1
december: Heeft
bidden voor anderen zin?
Iedereen is welkom en de avonden zijn afzonderlijk te volgen.

De Regenboog viert jubileum!
Op 5 september 1971 werd in de
Merenwijk de eerste oecumenische
viering gehouden, dit jaar dus veertig jaar geleden. Dit jubileum wordt
met vele activiteiten van af september dit jaar tot juni volgend jaar
gevierd. Het programma start met
een jubileumviering om 11.00 uur
in De Regenboog op zondag 4 september. Op dezelfde dag is een Open

Middagprogramma van 14.00 tot
17.00 uur, met onder meer Riëtte
Beurmanjer, dansperformance over
Hooglied. Op vrijdag 14 oktober
komt Peter Vermaat met de voorstelling Titus Brandsma. Iedereen
is van harte welkom!
Kijk voor het laatste nieuws en
precieze aanvangstijden op
www.deregenboogmerenwijk.nl.

Summerschool Katholieke Sociale Leer

Hoge Rijndijk 114 2313 KM Leiden

Speciaal voor jongeren van 20 tot 28 jaar (HBO-WO niveau) organiseert
het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk in samenwerking met het
Bonifatius Instituut (De Tiltenberg) een Summerschool. In deze cursus
verdiepen de deelnemers zich in de sociale ethiek die de Sociale Leer van
de Kerk de samenleving kan bieden, met name op de velden van economie
en politiek. Naar aanleiding van onder meer presentaties van deskundigen, workshops wordt gediscussieerd en een relatie gelegd tussen theorie
en praktische toepassing en relevantie.
Data 29, 30 en 31 augustus Plaats Bezinningscentrum De Stal op de Kaag,
Kaageiland Kosten eigen bijdrage van € 75,- Opgave en info m.karsten@
tiltenberg.org.

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

Ro
n

Catechese in het najaar
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47 jaar
parochie Sint Jan’s Onthoofding,
Zoeterwoude Dorp
Wat doe je voor vrijwilligerswerk?
We zijn bezig een pastoraatsgroep op te zetten. Dat hangt
samen met de clustervorming. De leden van deze groep zijn
als het ware de ogen en oren van de parochie. Nu we geen
vaste pastoor meer hebben informeren we de pastoor en pastoraal werker over wat er bij parochianen speelt en over zaken
die aandacht vragen. De pastoraatsgroep wordt wel eens ‘de
verdikte pastoor’ genoemd maar eigenlijk kun je meer spreken
van ‘de verdichte geloofsgemeenschap’. We zijn nu in oprichting en moeten ook nog bekijken wat we zelf kunnen uitvoeren en wat echt bij de pastoor of pastoraal werker ligt.
Je hebt ook de pastorale school gedaan?
Ja. Na een tijdje niet zo betrokken geweest te zijn bij de kerk,
ben ik op een gegeven moment lector geworden. Het geloof
begon me weer te inspireren. Ik ben de pastorale school gaan
doen en ik heb nu ook een cursus gebedsleiding afgerond. In
het voorgaan in gebedsvieringen heb ik wel moeten groeien.
Ik heb wel gedacht, wie ben ik om dit te doen. Maar ik doe het
samen met anderen en ik heb ervaren dat – als ik Gods hulp
erbij vraag – Hij sturing erin geeft. En ik leid avondwakes. Als
iemand overleden is bezoek ik de familie en bespreken we hoe
afscheid genomen wordt en welke rol de familie in de avondwake kan hebben.
Hebben deze activiteiten ook invloed op je eigen
geloofsleven?
Bij de voorbereiding van gebedsvieringen probeer ik Bijbelteksten goed te begrijpen. Soms is dat overweldigend. Door
zo bezig te zijn met mijn geloof ontvang ik kracht. Als ik me
wend tot God voor het verstaan van de teksten geeft Hij me
richting. Het is een verrijking voor mezelf.
Omschrijf jezelf eens in een paar woorden.
Ik ben een gever, een doener, soms impulsief. En ik kan eigenwijs zijn. Altijd probeer ik wel oog te hebben voor de ander. Ik
werk in een huisartsenpraktijk, ook daar staat die aandacht
centraal. Verder ben ik een natuurmens.
Je hebt een hobby die weinig voorkomt.
Dat is jachthoornblazen. Rondom Zoeterwoude wordt regelmatig gejaagd. We hebben in de kerk wel eens een zogenaamde Hubertusviering gehad. Dat is een Eucharistieviering
waarbij gezangen als het Kyrie, Gloria en Agnus Dei niet
worden gezongen maar geblazen op de jachthoorn. De kerk is
versierd met groen en opgezette dieren. Buiten staan vuurkorven. En de jachthonden komen ook in de kerk en worden daar
gezegend.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 5 juli en dinsdag 2 augustus 10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
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