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Er is hard gewerkt aan deze giganti-
sche klus, vooral ook door veel vrijwil-
ligers. Met acties om geld in te zame-
len, schoonmaakwerk, vernieuwen 
verwarmingsinstallatie en nog heel 
veel meer. 
De feestweek begon op 13 novem-
ber in het partycentrum ‘Het Blesse 
Paard’, waar alle vrijwilligers die zo 
hard hebben gewerkt aan de restau-
ratie waren uitgenodigd voor een 
feestavond als dank voor hun inzet. 
Op 16 november nam pastoor Van der 
Bie de monumentenprijs 2011 van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg,  

Op het Hoogfeest van Christus Koning op 20 
november is de voltooiing van de restauratie 
van de H. Laurentiuskerk in Stompwijk ge-
vierd. Zo was weer volledig kerk-zijn moge-
lijk bij aanvang van de Advent, op weg naar 
Kerstmis.

waartoe Stompwijk behoort, 
in ontvangst, een oorkonde 
en een monumentenschildje: 
omdat de kerk met respect 
voor de historische waarde is 
gerestaureerd en de manier 
waarop dit met vrijwilligers 
is aangepakt. Het monumen-
tenschildje wordt aan de bui-
tenkant van de kerk bevestigd.

Meer saamhorigheid
De kerk is ruim anderhalf jaar buiten 
gebruik geweest. De vieringen waren 
in het Dorpshuis en tijdens de Kerst 

vorig jaar zelfs in de Sporthal. Dit 
heeft wel bijgedragen aan een hech-
tere gemeenschap, er was grote saam-
horigheid. Ook dorpsgenoten die het 
contact met de kerk hadden verloren, 
zijn opnieuw enthousiast gemaakt.

Actie Kerkbalans: u doet toch ook (weer) mee?
Van 15 tot 29 januari 2012 is weer de Actie Kerkbalans met als 
motto ‘Wat is de kerk u waard?’ De kerk, in haar gebouwen, kunst, 
teksten en muziek, is meer dan uiterlijkheid. In haar cultuur en 
gemeenschap kan zij voor iedereen een verwijzing zijn naar het 
mysterie van God. Wilt u ook bijdragen aan de blijvende waarde 
van onze katholieke kerken in Leiden en omgeving? Een brief met 
toezeggingsformulier en acceptgiro wordt bij u thuisbezorgd of 
ligt achterin de kerk. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks over-
maken naar de kerk van uw keuze. De bankrekeningen staan op de 
pagina’s van de betreffende kerk. Uw bijdrage blijft bestemd voor 
de kerk waaraan u schenkt. Informatie over fiscale voordelen van 
een periodieke schenking per notariële akte kunt u vragen via het 
secretariaat van uw kerk. Bij voorbaat hartelijk dank!

Restauratie afgerond

H. Laurentius viert feest!

Omroep RKK rond de Kerst
Om te beginnen een Kerstspecial op 21 december 17.05 uur op tv Ne-
derland 2. Op Kerstavond: Kerstspecial, 14.00 uur op Radio 5. Het 
schitterende zand van Bethlehem op tv Zapp, (tijd nog niet bekend). 
Er is een kind geboren, om 22.50 uur op tv Nederland 2. Kerstnacht-
mis 23.30 uur op tv Nederland 2. Eerste Kerstdag: Echo van Eeuwig-
heid 9.00 uur op Radio 4. Op tv op Nederland 2: Kerstmis 11.00 uur, 
Urbi et Orbi om 12.00 uur, Kerst in Rome 12.30 uur, Kerstspecial 22.10 
uur. En op 27, 28 en 29 december om 16.10 uur op Nederland 2 Mon-
nikenwerk. Ook tijdens de Advent zijn RKK-uitzendingen. Meer info 
op www.kerst.rkk.nl. Op 27, 28 en 29 december om 16.35 uur is bij de 
RKK na twintig jaar weer het programma ‘Eeuwigh gaat voor Oogen-
blick’ met presentator priester Antoine Bodar, waarin hij op zoek is 
naar de Eeuwige dimensie in het leven van mensen op tv Nederland 2.

V.r.n.l. de bestuursleden Odijk, Loomans en Van der Brink 
met het monumentenschildje. 
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in gedachten...

Het zal je toch maar gebeuren.  
De kerststal is weer van zolder ge-
haald, uitgepakt en neergezet. Al-
leen het Kindje ontbreekt! Je kan 
Het nergens meer vinden. Toch 
niet per ongeluk vorig jaar opge-
zogen met de dennennaalden? 
Jammer, maar het kerstdiner moet 
doorgaan en een week later ko-
men de oliebollen op tafel. Alleen 
steeds bij het stalletje diezelfde 
opmerking van de familie en gas-
ten: ‘Goh, jullie Kindje is zoek!?’ 

Zonder Kindje klopt de kerststal niet. 
Zonder Jezus klopt Kerstmis niet. 
Niet alleen omdat we Zijn geboorte 
vieren en Hij er dus ’bij hoort’. Met 
Jezus is meer aan de hand. Hij is God. 
Later zal Hij sterven aan het kruis en 
na drie dagen verrijzen. Kerstmis en 
Pasen horen bij elkaar. Eenmaal ver-
rezen blijft Hij als de levende Heer bij 
ons en Hij alleen kan deze wereld be-
ter maken. Dat is Jezus. Christen-zijn 
en Kerstmis-vieren zijn dus daarom 
een verrijking van ons leven: Hij is bij 
ons. Alleen… ook bij veel katholie-
ken lijkt het Kindje wel eens zoek.

Leven alsof God niet bestaat
Dat is niet zo verwonderlijk, want 
heel Europa is het Kindje een beetje 
zoek. Dan wordt een maatschappij 
kwetsbaar en slachtoffer van subjec-
tivisme en relativisme. Alles moet 
kunnen (respect, heet dat), behalve 
Gods Aanbod en Wegen en een Kerk 
die daar aan vasthoudt. Wie zijn 
christelijk verleden vergeet, heeft 
geen hoopvolle toekomst. Vooral niet 
wanneer ook de aardse zekerheden 
gaan wankelen. Een bankencrisis, Er komt een Licht,

dat alle duisternis verdrijft

een Licht
dat elk leed overwint

een stralend Licht,
dat altijd blijft

LICHT……..
geboren met het Kind.

José Simons-Castelein

zondere kerststal is die van de OLV 
Hemelvaart/Sint-Josephkerk. Deze 
is ook op maandag 26 en dinsdag 27 
december te bezichtigen, van 13.00 
tot 15.00 uur. Kijk voor alle kerstac-
tiviteiten voor iedereen op de paro-
chiepagina’s.
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Kinderactiviteiten Kerstmis 
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Catechese in het nieuwe jaar Milieu- 
vriendelijk

Wist u dat Rondom de Kerk door onze drukkerij 
De Bink op FSC-papier wordt gedrukt? FSC (Forest 
Stewardship Council) is een internationaal, onaf-
hankelijk keurmerk, dat verzekert dat grondstof-
fen van hout- en papierproducten afkomstig zijn 
uit verantwoord beheerde bossen, met alle aan-
dacht voor de mensen die van het bos afhankelijk 
zijn. 
Milieuvriendelijkheid lijkt een modewoord van 
vroeger tijden, bij het huidige kabinet is het nau-
welijks een onderwerp, maar het is nog steeds heel 
erg nodig! Misschien goed dat we in de Adventstijd 
ook stilstaan bij een goed beheer van onze schep-
ping. Doen we wel genoeg, aan energiebesparing, 
aan afvalscheiding, zuinig rijden, netjes lege bat-
terijen en kapotte elektrische apparaten wegbren-
gen en noem maar op. Misschien een tandje erbij 
als goed voornemen voor het nieuwe jaar?
 Joke Sorgdrager

Zoals elk jaar is er tijdens en rond 
het Kerstfeest voor kinderen weer 
veel te doen in onze kerken. Gezins-
vieringen, kindervieringen, en wat 
niet al! Een kerstspel, kindje wiegen, 
de kerststal bekijken, etc. Kortom, 
teveel om op te noemen! Een bij-

Kom eens naar het catechese 
CaFE toe! 
CaFE is oorspronkelijk een Engels 
concept: koffie – eigentijdse in-
leiding over het leven als chris-
ten – drankje en met elkaar in 
gesprek gaan. De komende bijeen-
komsten gaat het over: Hoe kun-
nen we God beter leren kennen? 
Waar ervaren we Zijn liefde? Wat 
is vergeving? Hoe lezen we de Bij-
bel? Wie is de Heilige Geest eigenlijk? 
Een deelnemer: “Het gaf me een posi-
tieve kijk op het geloof.”
Data donderdag 12, 19, 26 januari en 
9 en 16 februari. Plaats pastorie Sint-
Josephkerk, Herensingel 3 Tijd 20.00 
tot 21.30 uur. Opgave niet nodig en 
de avonden zijn afzonderlijk te vol-
gen. Info bij pastoor Smith: 521 8113 
of jhsmithpr@gmail.com. 

Pausboek over Jezus deel 2
Ondertitel: Van de intocht in Jeruza-
lem tot de opstanding. We lezen en 
bespreken de belangrijkste gedeel-

ten uit dit boek als voorbereiding op 
de Goede Week en Pasen. 
Data donderdag 23 februari, 8, 15, 
22, 29 maart. Tijd 20.00 - 21.30 uur. 
Plaats parochiezaal H. Lodewijkkerk, 
Steenschuur 19. Opgave niet nodig. 
De avonden zijn ook te volgen zonder 
deel 1 te hebben gelezen. Wenselijk 
is het boek mee te nemen: Uitgeverij 
Lannoo, 2011, ISBN 978 90 209 92472.

van het jaar bekend gemaakt: dit jaar 
een parochie die voorbeelden heeft 
van geslaagde geloofsoverdracht. 
Plaats omroep RKK, ’s Gravelandse-
weg 80, Hilversum. Aanmelding tot 
25 december via Antwoordnummer 
234, 1200 VB  Hilversum. Kosten  
€ 10,-, inclusief koffie, thee en lunch, 
te voldoen bij binnenkomst.

Landelijke Parochiedag
Op 28 januari is van 10.30 tot 
16.00 uur voor de zevende keer 
een Landelijke Parochiedag, nu 
rond een thema waar elke paro-
chie en iedere werkgroep mee 
worstelt: ‘van sprakeloosheid naar 
geloofsoverdracht’.
Wat doen we om opnieuw woorden 
te vinden voor geloofsoverdracht? 
Raakt dit niet ook de mensen die in 
allerlei werkgroepen zitten? Vragen 
waar deze Landelijke Parochiedag 
een antwoord op wil geven. RKK-
programmamakers en perschefs van 
bisdommen geven voorbeelden van 
goede geloofscommunicatie en geven 
tips. Verder komen kansen die inter-
net bijvoorbeeld biedt aan de orde. 
Op deze dag wordt ook de parochie 

Het Kindje Jezus is zoek

een kredietcrisis, een eurocrisis, 
een pensioencrisis, een zorgstelsel-
crisis… Een en al crisis. Ten diepste 
is het allemaal natuurlijk een cre-
do-crisis: het Kindje zijn we zoek. 
We leven alsof God niet bestaat.

Sporen van kentering
Toch zijn sporen van de kentering 
al herkenbaar. Niet alleen dat er 
vooral onder jongeren een diep aan-
voelen is, dat het leven niet alleen 
voor geld, carrière, vermaak, IPods 
en voorbijgaande relaties gegeven 
is. Regelmatig ontmoeten we men-
sen die op zoek zijn naar God; die op 
zoek zijn naar het Kindje. Een kerst-
stal kan wat schmutzig zijn (imago-
probleem van de kerkgemeenschap 
in Nederland) of een herder valt 
steeds om (mensen van de Kerk die 
zware zonden begaan hebben met 
alle pijn van dien). Toch blijven 
mensen op zoek naar het Kind, naar 
Jezus. Want als er een herder mist 
of een koning, a la. Maar het Kindje 
moet er zijn. 

Zonder het Kindje is de kribbe 
onvolledig. De Hoofdpersoon ont-
breekt. Zonder een persoonlijke 
band met de levende Jezus, is ons 
geloof ook niet compleet. De Hoofd-
persoon ontbreekt. Hopelijk zijn er 
velen die deze Kerstdagen het Kind-
je toch (weer) vinden. Wellicht tij-
dens de Nachtmis, wellicht tijdens 
een moment van stilte te midden 
van de drukte. Wellicht door een 
zucht van verdriet en eenzaamheid 
heen. Dan is Kerstmis geworden wat 
God er van verwacht. En dat is dan 
ook de zalige Kerstmis die wij el-
kaar toewensen. Pastoor Smith

www.rondomdekerk.nu

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk 
wensen u Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2012.
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Anne-Marijn en Karel Beenakker zijn in maart 
van dit jaar getrouwd. Met volle overtuiging en 
groot enthousiasme hebben zij gekozen voor een 
kerkelijk huwelijk. Zij vertellen hoe ze dit Sacra-
ment hebben ervaren en nog iedere dag beleven. 

Interview
Tekst: José Miltenburg

 5

was nu het mooiste aan deze dag? 
Voor Karel was het het geheel. “Ik 
ben er trots op dat het zo mooi kan 
zijn. Het uitspreken van de hele hu-
welijksbelofte. Dat is een soort pers-
bericht. In een Heilige Mis wordt de 
huwelijksviering groter. Wij zaten als 
bruidspaar aan de zijkant, dus niet 
in het midden. Het gaat om Christus, 

Hij is het middelpunt.”
Anne-Marijn noemt niet 
de trouwbelofte als het 
hoogtepunt maar de Eu-
charistie. “We gingen 
onder twee gedaanten 
te communie. Toen de 
priester mij het lichaam 

en bloed van Christus aanreikte, 
noemde hij daarbij mijn naam. Dat 
maakte het heel persoonlijk.”

En daarna het leven van alle dag
Anne-Marijn: “Pas vanaf ons trouwen 
zijn we gaan samenwonen. We heb-
ben nu na ruim vier jaar verkering 
echt een plekje voor ons tweeën. We 
vinden het heerlijk om samen ge-
woon thuis kunnen zijn. Ook leuk is 
dat we nu gezellig mensen kunnen 
ontvangen. Sinds we getrouwd zijn 
lijkt iedere dag wel een feest. Karel: 
“Het leuke is dat als ik thuis kom 
uit mijn werk Anne-Marijn vaak een 
heerlijke ovenschotel heeft gemaakt. 
Na het eten tafelen we vaak nog lang 
na en is de avond opeens zo om. Het 
huwelijk is echt een aanrader!”

“In de hemel staat geschreven 
dat we getrouwd zijn”

“Je hoeft ook niet te weten 

wat de toekomst brengt. Dat 

is juist ook het mooie. Je weet 

dat je het samen doet.”

Sinds ze getrouwd zijn wonen ze in 
een klein wevershuisje midden in de 
drukte van het centrum van Leiden. 
Karel vertelt dat vroeger in de woon-
kamer een groot weefgetouw moet 
hebben gestaan en wijst naar sporen 
hiervan op de vloer. Anne-Marijn 
is 26 jaar, wijkverpleegkundige en 
ze werkt dagelijks met mensen met 
dementie. Karel, 25 jaar, is arts en 
doet promotie-onderzoek in de oude-
rengeneeskunde. Uiteindelijk wil hij 
psychiater worden. 
 
Geroepen tot het huwelijk?
Maar hoe weet je nu of je geroepen 
wordt tot het huwelijk of dat God iets 
anders voor je in petto heeft? Anne-
Marijn: “Voordat ik verkering kreeg 
heb ik er wel over nagedacht en me 
geprobeerd voor deze vraag open te 
stellen. Persoonlijk gebed heeft mij 
daarbij heel erg geholpen. Toen Karel 
op mijn pad kwam wist ik het al snel, 
dat is een leuke man voor mij.” Karel: 
“Ik ben erg in het geloof gegroeid 
door Anne-Marijn. Het is mij tijdens 
de verkeringstijd duidelijk geworden 
dat de roeping tot het huwelijk voor 
mij niet iets algemeens is, maar iets 
heel specifieks, namelijk om Anne-
Marijn zo gelukkig mogelijk te ma-
ken. 
We hebben samen de pre-marriage-
course gedaan. Dat is een cursus van 
vijf avonden voor stellen die willen 
trouwen. Het is geen geloofscursus, 
ook mensen die niet gelovig zijn 
kunnen eraan mee doen. In de pre-
marriagecourse draait veel om com-
municatie. Het gaat ook over heel 
praktische dingen. Hoe ga je samen 
met geld om, hoe ga je om met con-
flicten. Het gaat over vergeving. Over 
hoe je je relatie op niveau houdt. En 
er zijn bijvoorbeeld gebruiken van je 

schoonfamilie die je niet weet, 
hoe praat je er samen over. Naast 
de pre-marriagecourse hebben 
we een aantal gesprekken gehad 
met onze pastoor van de Lode-
wijkkerk over wat het huwelijk 
inhoudt en hoe de huwelijks-
viering in elkaar zit.” 

Bewust gekozen voor het  
Sacrament
Op de vraag wat het Sacrament van 
het huwelijk voor haar betekent, ant-
woordt Anne-Marijn: “Het Sacrament 
is naar elkaar toe en naar God toe. Je 
belooft trouw te zijn, de ander geluk-
kig te willen maken en de ander te 
helpen bij God te komen. Je weet niet 
wat de toekomst brengt, 
maar je belooft er altijd 
voor elkaar te zijn. Wij 
hebben bewust niet sa-
mengewoond. Mensen 
uit mijn omgeving zei-
den me dat je dan toch 
niet goed weet waaraan 
je begint.” Karel: “Je hoeft ook niet 
te weten wat de toekomst brengt. Dat 
is juist ook het mooie. Je weet dat je 
het samen doet. Het is iets absoluuts. 
In de hemel staat nu geschreven dat 
we getrouwd zijn.” 
Anne-Marijn: “In mijn werk met  
dementerenden zie ik wat voor ellen-
de er op je pad kan komen. Mensen 
maken grote tegenslagen mee. Soms 
herkent de dementerende de eigen 
echtgenoot niet eens meer. En ook 
dan blijven mensen elkaar trouw. Dat 
is een groot voorbeeld voor me.”

Een soort persbericht
Ze laten me een korte DVD zien van 
de huwelijksdag zodat ik er een in-
druk van krijg en daarmee laten ze 
me ook delen in hun geluk. En wat 
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De Pastoor
Elke keer als ik langs de statige Josephkerk aan de Heren-
singel rijd moet ik aan hem denken. Aan die bijzondere 
pastoor in die bruine pij, die man met dat aparte timbre 
in zijn stem, met die gulle lach, met dat rotsvaste vertrou-
wen in God, die man die mij geïnspireerd heeft. Voor mij 
de primus inter pares van de pastoors die mijn pad heb-
ben gekruist. En dat waren allemaal bevlogen coryfeeën.

Waarom was Piet de Ridder zo bijzonder? Ik had hem nog 
nooit ontmoet tot die warme zomeravond in juli, in een 
grillig straatje achter de Josephkerk. In een kamer waar 
die avond meer bierflesjes over de grond rolden dan er 
muggen rondzoemden, liep het leven van een notoire drin-
kebroer op zijn eind. Met grote moeite had ik de patiënt 
met een spuit wat tot rust gekregen. Toch bleef in zijn ogen 
doodsangst. Toen kwam de pastoor binnen, ging naast de 
patiënt zitten, nam zijn hand in de zijne en begon te bid-
den. Een milde lach om zijn mond. Bidden was die avond 
echt praten met God, geen ingewikkelde teksten. Dat God 
waarschijnlijk ook wel graag een biertje had gedronken 
en van gezelligheid had gehouden. “Heeft God dan be-
staan meheer,” vroeg zijn dochter. “God was ook maar 
een mens,” zei de pastoor. Dat was een schot in de roos. Ik 
kreeg een knipoog. Langzaam stippelde De Ridder de weg 
naar Petrus uit. Hij ging met de stervende nog een keer 
langs zijn stamcafé het Spoortje, daarna liep hij met hem 
over het voetbalveld van Roodenburg waar hij triomfen had 
gevierd en hij eindigde bij het graf van het kleinkind dat 
aan leukemie was overleden. Dat ventje ging opa in de he-
mel weer ontmoeten. “Weet je dat zeker meheer pastoor?” 
“Absoluut, mevrouw.” De metamorfose was compleet bij de 
familie. Ze hingen aan de lippen van De Ridder. Rustig en 
zich volledig overgevend aan God overleed de man. 

Een half jaar later stond ik op de middag voor Kerstmis aan 
het sterfbed van een overtuigde atheïst, doodsbang voor 
de naderende eeuwigheid. “Kerstmis is toch vrede,” zei hij. 
Maar ik ben zo vreselijk bang. In een flits zag ik hem weer 
aan dat sterfbed, mijn pastoor. Ik belde hem, hij was thuis, 
de preek voor de Nachtmis aan het voorbereiden. “Ik kom 
u halen”, zei ik. “Ik sta klaar,” zei hij. En weer pakte de 
pastoor zijn hand en begon te bidden. “Lieve God, wat fijn 
dat ik zo’n fantastisch leven heb gehad en wat fijn dat u er 
ook voor iedereen altijd was.” “Ook voor mij,” zei de man. 
“Ook voor u,” zei de pastoor. Weer was er die knipoog. Ter-
wijl De Ridder het kerstverhaal vertelde zag ik de angst uit 
het gezicht van de ongelovige wegtrekken. Toen De Ridder 
klaar was bleef de stervende zijn hand vasthouden. “Zalig 
kerstfeest,” zei De Ridder, “ik moet helaas nu gaan.” In de 
auto zei hij dat dit voor hem pas echt Kerstmis was. In de 
Kerstnacht overleed de patiënt. Helaas haalde onze lieve 
Heer een jaar later ook zijn trouwe dienaar binnen in zijn 
koninkrijk. Jammer!!! Har Meijer
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Paus bezoekt gevangenis
gaat dan in op vragen van de bewo-
ners. Aan het eind van zijn bezoek 
zal Benedictus een boom zegenen 
die ter gelegenheid van zijn bezoek 
wordt geplant. Het is de tweede keer 
dat de paus een gevangenis bezoekt.

Paus Benedictus XVI brengt op 18 de-
cember, de vierde zondag van Advent, 
een bezoek aan de Rebibbiagevange-
nis in Rome. Om 10.00 uur heeft hij in 
de kapel van de gevangenis een ont-
moeting met de gevangenen. De paus 
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Op 19 november kwamen op de Do-
nateursdag 2011 ruim 250 donateurs 
van Centrum priester- en diaken-
opleiding Vronesteyn naar de HH. 
Laurentius en Elisabeth Kathedraal 
in Rotterdam. In de homilie van bis-
schop Van den Hende tijdens de Eu-
charistieviering stond het voorbeeld 
van Maria centraal. “In onze Kerk als 
gemeenschap van geroepenen heb-

ben we bijzondere aandacht voor 
Maria. Maria als moeder van de Kerk 
is bij uitstek degene die zich geroe-
pen wist door de Heer. Haar leven is 
één groot antwoord op de uitnodi-
ging van God. […] We vragen om haar 
gebed dat in onze tijd jonge mensen 
Gods roepstem mogen verstaan om 
priester of diaken te worden.” Meer 
info www.bisdomrotterdam.nl.

Maria als voorbeeld op Donateursdag Vronesteyn

Nee, begraafplaats Zijlpoort is níet ge-
sloten, er is ruim voldoende plaats voor 
nieuwe bijzettingen en een familiegraf 
kan zeker nog worden verworven. Ook 
wordt voortdurend gelet op zorgvuldigheid 
en piëteit. Geruchten dat dit alles anders 
zou zijn, zijn echter hardnekkig. Rondom 
de Kerk informeert bij het bestuur. zal een medewerker wel eens, func-

tioneel, letterlijk een graf met voe-
ten treden. Als dit uit nonchalance 
gebeurt vinden we dat natuurlijk 
verwerpelijk en we treden dan ge-
past op. Maar soms wordt zoiets ook 
wel erg makkelijk gezegd. Wij willen 
hierbij, zonder zoiets te bagatellise-
ren, wel graag uitgaan van de feiten.” 
Een tijd terug was sprake van het ge-
rucht dat onzorgvuldig was omgaan 
met uitkomende grond uit een graf. 
Hettinga: “De instructies hiervoor 
zijn goed vast gelegd, alle uitkomen-
de grond dient gezeefd te worden en 
we controleren dit veelvuldig! Zo’n 
bericht heeft echter gevolgen. 

Complimenten
Laatst kreeg ik een telefoontje dat 
iemand een groot bot had zien lig-
gen, ik heb gevraagd waar precies en 
ben er onmiddellijk op af gegaan en 
wat bleek? Het was een stuk wortel. 
Enerzijds opgelucht, anderzijds be-
droefd, want het bleek al doorverteld 
te zijn aan anderen. Zo gaat zoiets 
een eigen leven leiden.” Niettemin is 
Hettinga wel blij als men de moeite 
neemt om te melden als er iets niet 
in orde lijkt te zijn. Gelukkig krijgen 
we vooral de laatste tijd vele com-
plimenten omdat de begraafplaats, 
mede dankzij de hulp van een aantal 
vrijwilligers, er zo goed uitziet.”

De functie van beheerder is tijde-
lijk vacant, naar verwachting wordt 
spoedig iemand benoemd als aan-
spreekpunt en vraagbaak, die ook 
beschikbaar is voor een gesprek 
op de begraafplaats. Medewerker 
Martijn van Duijn is dagelijks op de 
begraafplaats aanwezig. Wilbert 
Hettinga is contactpersoon van het 
bestuur voor vragen en als het nodig 
is ook voor klachten:  
Lammenschansweg 25, tel. 514 31 91 
of  wilbert.hettinga@bekooy.nl.

met rust, tot aan 
het moment dat we 
ruimte nodig heb-
ben. Ook voor fa-
miliegraven nemen 
we deze rusttijden 
ruim in acht. Er 
kan bovendien in 
onderling overleg over een plek voor 
een familiegraf worden gesproken.”

Zorgvuldigheid en piëteit
Hettinga ontkent niet dat er wel eens 
een incident kan zijn, maar er zijn 
soms ook op niets gebaseerde ge-
ruchten. “Zorgvuldig en met piëteit 
handelen, daar let het bestuur voort-
durend op. Er moet echter gewerkt 
worden op de begraafplaats, en soms 

Wilbert Hettinga, secretaris van het 
bestuur van ‘onze’ RK begraafplaats: 
“Er is ruimte voor bijna 300 algemene 
graven, waarmee we jaren vooruit 
kunnen. Sterker nog, hoewel voor al-
gemene graven een wettelijke termijn 
geldt van tien rustjaren, laten we 
toch de graven van na 1994 voorlopig 

Ook dit jaar geeft Diaconaal Cen-
trum De Bakkerij kerstbonnen 
uit aan mensen die het financieel 
moeilijk hebben. Zo hebben zij 
wat extra’s voor de feestdagen.

Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, 
vrij te besteden in een grote super - 
markt in Leiden. Ze worden uitge-
geven na aanvraag vanuit hulp-
verlening, parochies en wijkge-
meenten. De Diaconie Protestantse 
gemeente Leiden en de RK Diaconie 
Leiden organiseren deze actie  
samen met de Stichting Urgente 

Noden (SUN), die ook              dit jaar  
€ 15.000,- bijdraagt. Verder wordt 
een beroep gedaan op de diaconieën 
en parochiële caritasinstellingen in 
de regio, andere fondsen, particulie-
ren en de diaconale Kerstcollecte van 
de Protestantse gemeente Leiden. Na 
een stijging in 2009 van ruim 50%, 
steeg eind 2010 het aantal aanvra-
gen nog eens met 20% tot 775 huis-
houdens. Een bedrag van € 23.500,-. 
Uw bijdrage is van harte welkom! 
Bankrekening 97065, t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. 
Kerstbonnenactie 2011.

Begraafplaats Zijlpoort

Nieuwe uitdagingen voor De Bakkerij
Zaterdag 12 november 
was in het Leidse Kinder-
rechtenhuis een sympo-
sium in het kader van 
het 25-jarig jubileum 
van Diaconaal Centrum 
De Bakkerij. 
Het thema was op het 
eerste gezicht een simpe-
le vraag: ‘Wordt het weer 
brood en soep uitdelen?’
Zo’n 150 aanwezigen bogen 
zich over de vraag wat het 
antwoord van de diaconie 
zou moeten zijn op de in-
grijpende veranderingen 
in onze maatschappij. Op liefdadigheid 
zit niemand te wachten, maar de inlei-
ders van het symposium (John Steeg, 
Els Koster en Peterhans van den Broek) 
deelden wel de zorg over de houdbaar-
heid van het oude model van de ver-
zorgingsstaat. Oud-wethouder Steegh: 
“Beschermen we nog wel wie niet mee 
kan?” Koster, bestuurder van Libertas: 
“Er zal een sterker beroep worden ge-
daan op vrijwillige inzet en solidariteit 
van mensen in de buurt.”

Verbinden van generaties
De symposiumgangers kwamen tijdens 
een Ideeënmarkt met nieuwe uitdagin-
gen voor De Bakkerij en haar partner-

organisaties, bijvoorbeeld: het tijdig 
signaleren van groepen mensen die 
buiten de boot dreigen te vallen, het 
activeren van jongeren om vrijwillig ac-
tief te worden, het verbinden van gene-
raties zodat kennis, kunde en ervaring 
gedeeld kan worden en sociaal isole-
ment doorbroken wordt, het verbinden 
van mensen van verschillende culturele 
achtergronden. Belangrijk bij dit alles 
blijft dat De Bakkerij als kerkelijk hulp-
verleningscentrum haar toegankelijk-
heid moet bewaren, een gastvrije plek 
waar mensen gehoor vinden, een dak 
boven hun hoofd, een laatste vlucht-
plaats, wat broodnodige boodschap-
pen, een uitweg uit schulden.

6  7

Jonge helden van Leiden
Vrijdag 18 november ontvingen twee jongeren van M25 Leiden, Iza 
Keuter en Machteld van der Wouden, in het stadhuis uit handen van 
locoburgemeester Roos van Gelderen ‘Het Leidse Jeugdlintje’ voor 
hun bijzondere inzet voor de Leidse samenleving. 
Machteld en Iza waren dit voorjaar bij M25 Leiden onder meer actief bij de 

Internationale Vrouwendag in De Bak-
kerij met allerlei spelactiviteiten voor 
een grote groep kinderen en bij de uit-
gaansdag voor cliënten van de maat-
schappelijke opvang en verslavingszorg. 
Twee meiden van het Stedelijk Gymna-
sium die met enthousiasme hun steentje 
bijdragen aan een leefbare samenleving 
voor iedereen. Ze kregen een bronzen 
penning en een oorkonde. M25 Leiden is 
apetrots op de twee jonge helden!

Kerstbonnenactie 2011
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Tijdens het symposium werd een kersvers stripalbum 
gepresenteerd met de titel ‘Het Geheim van De Bak-
kerij’ van de Vlaamse striptekenaar Geert De Sutter. 

Dit stripboek is bedoeld voor de doelgroep van het 
diaconaal jongerenproject M25 Leiden.

Iza en Machteld met loco-burge-
meester Roos van Gelderen.
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Als het eten bijzonder goed ge-
smaakt heeft bijvoorbeeld, of wan-
neer het prachtig weer was. ‘Zalig’ 
in kerkelijke context heeft een heel 
andere betekenis dan verruk ke lijk 
of fantastisch.
Het kerkelijke zalig wekt in het 
gewone leven vaak verbaasde ge-
zichten op. Zeker in deze tijd van 
het jaar, waarin we elkaar straks 
weer Zalig Kersmis en Zalig Nieuw-
jaar toewensen. Probeer maar eens 
een kerstkaart te vinden met Zalig 
Kerstmis erop. Daar moet je heel wat 
moeite voor doen. ‘Vrolijke feest-
dagen’ zie je vaak, of, op zijn best, 
‘Gelukkig Nieuwjaar’. En als we el-
kaar het allerbeste toewensen voor 
het nieuwe jaar buiten de kerkelijke 
kring, gebruiken we toch ook maar 
liever de algemene wensen. 

Zaligsprekingen
Zalig: we denken dan aan de Za-
ligsprekingen, het Zalig verklaren 
van personen, Zaligmaker, Zaliger 
gedachtenis, Zalige communie, etc. 
Het zijn voor de meesten van ons 
vertrouwde uitdrukkingen binnen 
ons geloof, hoewel sommige woorden 
niet meer zó vaak worden gebruikt. 
Weer andere uitdrukkingen zijn 
springlevend, zoals de Zaligsprekin-
gen aan het begin van de Bergrede. 
Vroeger wist men niet goed raad 
met deze teksten uit het Evangelie 
van Mattheüs. Men las de Zaligspre-
kingen eens per jaar, op Allerhei-
ligen. In onze tijd worden ze vaak 
beschouwd als het hart van Jezus’ 
leer. Jezus die ons opdraagt vrede 
te bevorderen, toekomst mogelijk te 
maken en liefde te verspreiden, waar 
we ook gaan. De Zaligsprekingen 
tonen Gods wereld omgekeerd aan 

Enkele jaren geleden werd in een enquète onder 
katholieken in Nederland het woord ‘zalig’ als 
meest katholieke woord in de Nederlandse taal 
aangewezen. ‘Zalig’, een kernwoord van ons 
geloof dus, maar ‘zalig’ is ook een woord dat we 
regelmatig gebruiken in het dagelijks leven. 

ment van ons bestaan. Denken we 
alle franje van ons leven hier op aar-
de weg, dan is er maar één lijntje dat 
overblijft en dat is de lijn tussen ons 
hart, onze ziel, en onze Schepper. 
Zalig is ons leven, als we dit kunnen 
en willen beseffen.
Het kan bijna niet anders zo vlak 
voor Kerst dat ik u allen Zalig Kerst-
mis en Zalig Nieuwjaar wens! Mag 
het Kerstkind ons inspireren tot het 
goede. En mogen we het jaar 2012 
beleven in het bewustzijn dat God de 
dragende kracht is van ons bestaan, 
dat wij leven in Zijn hand. 
Dan kan het nieuwe jaar oprecht een 
door God gezegend jaar worden.

de onze: de laatsten zullen de eer-
sten zijn. 

‘Zalig’ verwijst naar God
Telkens wanneer het woordje ‘Za-
lig’ gebruikt wordt verwijst dat 
naar God, naar heil, naar ‘Gezegend 
zijn’, naar het bewandelen van de 
juiste weg, de weg ten Leven. Het 
verwijst naar de verbondenheid 
tussen de Heer en ons, mensen. 
God die er wil zijn voor ons, in alle 
aspecten van ons leven. In vreugde 
is Hij aanwezig, en in verdriet, al 
kunnen we dit laatste soms nauwe-
lijks geloven. 
God die er is voor ons, het funda-

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Kerstverhalen en Kerstspelen laten kin-
deren kennis maken met het mysterie van 
Kerstmis, met de menswording van Chris-
tus. Kinderen zijn ontvankelijk en staan 
open voor het mysterie. Zij vinden het niet 
vreemd dat het Kind in de kribbe de wereld 
redt. Marjet de Jong speelt hierop in. Door 
de kinderen Kerst te laten spelen, worden zij 
deel van het verhaal. Zo wordt hun ontvan-
kelijkheid en gevoel voor het mysterie ver-
der ontwikkeld.
Dit boek bevat vijftien Kerstverhalen en 
drie zangspelen. De Kerstverhalen kunnen 
gespeeld worden in de kerk en op school 

Auteur Marjet de Jong
Titel Kerstspelen met kinderen 
Uitgever Adveniat, 2011 Prijs € 14,50
ISBN 978 94 91042 08 9 Aantal pagina’s 158

maar ook in de huiselijke kring. Het spel kan 
uitgevoerd worden met een grote groep, 
maar ook met enkele kinderen. De aanpak 
kan groots zijn maar ook heel kleinschalig 
door het verhaal alleen maar voor te lezen. 
De verhalen zijn bedoeld voor kinderen tot 
twaalf jaar.
Voor ieder die Kerstmis betekenis wil geven 
voor kinderen, is het boek een mooi cadeau. 
Naast de verhalen geeft De Jong ook allerlei 
praktische aanwijzingen voor de organisa-
tie en de uitvoering van de Kerstspelen. Een 
deel van de verhalen is eerder onder dezelf-
de titel verschenen in 1997 en 2002.

Thema: Katholieke begrippen
Tekst: Inge Elling, pastoraal werker

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

Op zondag 
om 11.00 uur Eucharistievie-
ring of Woord- en Communie-
viering.
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van 
dit blad.

Kinderwoorddienst 
met indeling voor kinderen 
van groep 1 t/m 3 van de basis-
school en voor kinderen  van 
groep 4 t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
11 december, 
18 december, 
25 december (13.00 u Kindje-
wiegen)
15 januari, 
29 januari, 
5 februari.

Doopvieringen
4 december - 13.00 uur
Lucas en Christiaan, zonen van 
Jan en Hedwig Klijn-Harmsen.
10 december - 14.00 uur
Fiene, dochter van Jasper en 
Hanneke Wijnen-Wijers.
8 januari -13.00 uur
Jean, zoon van Paul en Aryan 
Kaiser - van Steijn.

Maria Lichtmis
2 februari - 09.00 uur
Eucharistieviering met kaarsen-
wijding en lichtprocessie
m.m.v. Dameskoor.

AGENDA
Koffiedrinken 
Na de zondagviering op:
8 januari  (Nieuwjaarsreceptie)
22 januari, 5 februari, 
19 februari
in de Romanuszaal.

Inzameling Voedselbank
Achterin de kerk op zondag:
8 januari, 5 februari.

Voorbereiding Eerste Heili-
ge Communie
zaterdag 10.00 - 11.30 uur
17 december, 14 januari, 
28 januari, 11 februari in  
de sacristiezaal.

Inwijding orgel Friezenkerk Rome
Een tweetal jaren geleden heeft het ‘Projectkoor voor de Kerk 
der Friezen’, opgericht vanuit het Hartebrugkoor, zich ingezet 
voor de fondsenwerving ten behoeve van de restauratie van 
het historische orgel in de Kerk der Friezen te Rome. Het koor 
heeft onder de bezielende leiding van René Verhoeff diverse 
concerten gegeven in ons land alsmede in Rome. Mede door 
een actie onder religieuze gemeenschappen kon uiteindelijk 
een bedrag van 21.500 euro worden overgemaakt. Deze bij-
drage is doorslaggevend geweest voor het besluit om de res-
tauratie aan te pakken. 

Rond Pasen van dit 
jaar heeft de orgel-
bouwer zijn werk 
afgerond en na een 
periode van inspe-
len is het orgel op 
28 oktober officieel 
in gebruik geno-
men met een con-
cert door de (Ne-
derlandse) organist 
Liuwe Tamminga. 

Deze is zoals de naam al aangeeft Fries van geboorte en 
wordt internationaal gezien als een van de grootste kenners 
op het gebied van de Italiaanse orgelmuziek uit de 16e en 17e 
eeuw. Hij is titulair organist van de Basilica di San Petronio 
in Bologna. Na een welkomstwoord van pater Tiemen Brou-
wer O.P., rector van de kerk, werd het orgel ingezegend door 
mgr. Vittorio Lanzani, delegaat van de Fabbrica van de Sint 
Pieter in het Vaticaan. Vervolgens liet Liuwe Tamminga het 
gerestaureerde orgel weerklinken. Hij speelde werken van 
componisten uit de Lage Landen en Italie. Alle facetten van 
het instrument kwamen tot hun recht, hetgeen leidde tot een 
welluidend geheel. De toehoorders waren zeer verrast door 
de aangename klankkleur en uitten hun waardering voor het 
spel van de organist in een langdurig applaus. Het concert 
werd onder meer bijgewoond door de ambassadeurs bij de 
H. Stoel en bij de Italiaanse Staat. Als representanten van het 

Projectkoor waren voorzitter Roeland 
van Velzen, bestuurslid Hein van Woer-
den en ondergetekende ter plaatse. 
Voorts waren aanwezig Ed Nijpels, voor-
zitter van de Stichting Vrienden van de 
Kerk der Friezen, en diens voorganger 
Ad Havermans, oud-burgemeester van 
Den Haag. 

De Commissaris van de Koningin in Friesland, de heer Jor-
ritsma, gaf gestalte aan de zeer bijzondere band van zijn 
provincie met de Friezenkerk. De algehele restauratie van 
de kerk werd officieel afgesloten tijdens de Eucharistievie-
ring op zondag 30 oktober, waarbij de oud-bisschop van 
Rotterdam mgr. Van Luyn voorging. Het orgel werd be-
speeld door een van de vaste organisten van de kerk, zoals 
voortaan elke zondag het geval zal zijn. Niet alleen de kerk 
zelf maar ook het orgel is dus weer in volle glorie herrezen, 
met grote dank aan het Projectkoor.

Jan Mooij,
secretaris Projectkoor voor de Kerk der Friezen

Communicanten in 2012
Om mee te doen aan de voorbereiding voor de Eerste 
Heilige Communie zijn 13 kinderen aangemeld. Deze 
groep is inmiddels onder leiding van Kirsten Leiss, Joa-
chim Oude Vrielink en pater Ton Peters ofm. van start 
gegaan aan de hand van het project ‘Gods grootste ge-
schenk’. Op zondag 8 januari 2012 zullen zij zich presen-
teren in de Eucharistieviering.

Teken van hoop in Kevelaer
Al sinds ongeveer 1728 trekt er jaarlijks vanuit Leiden een 
meerdaagse bedevaart naar Kevelaer. De Leidse Bedevaart 
is dan ook een van de oudste en heeft daarom bijzonde-
re privileges. Dit jaar vond de 274e bedevaart plaats in het 
tweede weekend van oktober, met een duur van slechts 
twee dagen. Het thema dit jaar was: ‘Teken van hoop’, ont-
leend aan het woord van de H. Paulus in zijn brief aan de 
inwoners van Efeze: “Moge Hij de ogen van uw hart verlich-
ten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept”. 
De geestelijke leiding was voor het eerst in handen van 
pastoor Van der Bie. In de Eucharistieviering op maandag-
ochtend werd hem door de oud directeur/pastoor pater 
Peters ofm. de ketting met de medaille, gedateerd 1798, 
omgehangen. Vervolgens was er de Sacramentsprocessie 
met Lof, altijd weer een prachtige belevenis zo’n processie 
in de open lucht! De Kruisweg werd vanwege de regen bin-
nen gehouden, in de Pax Christiekapel. Om 19.00 uur was 
het alweer tijd om afscheid van Kevelaer te nemen en met 
de bus huiswaarts te keren. Met voldoening en de nodige 
geestelijke bagage door weer even bij Maria de troosteres 
der Bedroefden te zijn geweest kunnen we terugkijken op 
twee bijzondere dagen van bezinning. Volgend jaar plan-

nen we weer drie volle dagen voor deze bedevaart op 5, 
6 en 7 augustus 2012. Het teken van hoop doet ons er op 
vertrouwen dat er in onze nieuwe parochie H.H.Petrus en 
Paulus minimaal 40 pelgrims willen meegaan met een van 
de oudste bedevaarten naar Kevelaer!

Wim Barning

Kerstmis in de Hartebrug

Kerstavond
zaterdag 24 december 21.30 uur

Eucharistieviering
Voorganger pater Thijs Moons ofm.
Hartebrugkoor o.l.v. Hans v.d. Toorn

Kerstmis
zondag 25 december 11.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm.

Hartebrugkoor o.l.v. Piet Jasperse

Kindjewiegen 13.00 uur
Voor kinderen tot en met 6 jaar.

Het kerstverhaal wordt gelezen en
er worden kerstliedjes gezongen.

Licht in de duisternis
In de donkere dagen voor Kerstmis zorgt de Zonne-
bloem voor wat licht in de duisternis. De afdeling Har-
tebrug/Lammenschans verzorgt dat op zondag 18 de-
cember van 12.00 – 17.00 uur in de Romanuszaal. Voor 
deelname kunnen de gasten zich melden tot 10 decem-
ber bij Leny van Loon, tel. 071 514 03 81.

De franciscanen en de Hartebrug
In de zondagviering van 16 oktober konden we ken-
nismaken met pater Leo van Ulden ofm. die onlangs is 
verhuisd vanuit Sneek naar Voorhout. Pater van Ulden 
ofm. heeft zich bereid verklaard net als zijn medebroe-
ders Peters, Moons en Van Duijnhoven regelmatig voor 
te gaan in de Eucharistie in de Hartebrug. De parochie 
is blij met hun medewerking, waardoor ook onze pas-
toor Jaap van der Bie wat verlichting krijgt in zijn druk-
ke bestaan.

Kerstconcert
Ave Maria Kerstconcert op 14 december om 20.00 uur 
door het New Romanian Chamber Orchestra & Choir 
met dirigent Raymond Janssenen. Uitgevoerd worden  
werken van Bach, Mozart, Verdi en Händel, authentie-
ke en moderne kerstliederen en uiteraard het ingeto-
gen Ave Maria. Het concert wordt georganiseerd door 
EJB entertainment. Kaarten kunnen worden gereserveerd 
via internetsite: www.ejbentertainment.com.

Ouderavond  
Eerste Heilige Communie
dinsdag 20.00 - 21.30 uur
10 januari, 14 februari in  
de sacristiezaal.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiks-
voorwerpen in de kelder van de 
Hartebrugkerk. 
Geopend op de 1e en 3e zondag 
van de maand na de viering van 
11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan van 
Loon, tel. 071 514 03 81.
Een virtueel bezoek kan ook:
www.greccio.webklik.nl.

PERSONALIA
Gedoopt
30 oktober 2011
Alexandra Smits
dochter van Andrew Smits
en Veronic Jatta.

Overleden
Antje Langezaal - Plezier
*12-11-1923 – †08-10-2011.
Antje was het oudste kind in een 
gezin dat opgroeide aan de He-
rensingel in Leiden. Na de oorlog 
heeft zij een bewuste keuze ge-
maakt voor het katholieke geloof. 
Daarna leerde zij haar man ken-
nen en in hun huwelijk werden vijf 
kinderen geboren. Het vierde kind 
- Gijsje - is slechts elf maanden ge-
worden. Naast de zorg voor haar 
gezin, dat altijd op de eerste plaats 
kwam, is ze ook actief geweest in 
het familiebedrijf dat door haar 
echtgenoot werd bestuurd. Na het 
onverwachte overlijden van haar 
man in 1971 kwam de hele last van 
het bedrijf op haar schouders te-
recht. Toen haar gezondheid in 
de laatste periode achteruit ging 
werd haar wereldje kleiner en nam 
de zorgbehoefte toe. Het was de 
nadrukkelijke wens van Antje dat 
het stoffelijk overschot van Gijsje, 
die in 1956 werd begraven op de 
Zijlpoort, bijgezet zou worden in 
de graf van de ouders. Na de uit-
vaartdienst op 14 oktober in de 
Hartebrugkerk werden zij dan ook 
beiden uitgeleide gedaan door 
pastoral werker  Frank Burgers op 
begraafplaats Rhijnhof.

mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
http://www.hartebrug.nl
mailto:arendse.corry@hetnet.nl
http://www.ejbentertainment.com
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Vormsel: in Vuur en Vlam!
Met 19 kinderen hebben we ons voorbereid op het vorm-
sel, met behulp van het project in Vuur en Vlam dat een 
aantal jaar geleden in Rotterdam is uitgegeven. Een ge-
weldig project waar veel kennis overdracht is, afgewis-
seld met spel en stille momenten van gebed. Heel open 
waren ook de vragen waar de jongeren mee komen. 
bijvoorbeeld: “Zijn de wonderen die Jezus heeft gedaan 
ook echt gebeurd?” “Hoe kan Jezus uit de dood zijn op-
gestaan?” Met de groep denken we dan na over deze 
vragen om uiteindelijk tot een antwoord te komen.
Dank aan de ouders die ons tijdens de acht bijeenkom-
sten hebben ondersteund bij deze grote groep.
Wij feliciteren onze vormelingen: Thomas Zwart, Dani 
Naaldijk, Jurriaan Duijn, Maurice de Castro, Sophie van 
der Zalm, Lobke Noordman, Wesley Mooijman, Floris 
Paardekooper, Anna Zoeter, Monica van Overloop,  
Ingrid Hilgersom, Rick Rasenberg, Jetske Breedeveld, Eline  
Verreck, Dewi Lagerberg, Luc Wisse, Leonie Coene, Romy 
van der Drift en Elodie van Wee. Marielle de Vries

Redactielid gezocht
De redactie van de pagina’s van De Goede Herder in 
Rondom de Kerk is op zoek naar versterking. Rondom de 
Kerk wordt 7 maal per jaar uitgegeven en vervult een be-
langrijke functie in onze parochie. We zijn op zoek naar 
een enthousiast persoon die past in ons redactieteam. De 
redactie bestaat momenteel uit Miep Vroonhof en Gerard 
van der Hulst. We vergaderen ongeveer één keer per 6 
weken (m.u.v. de zomermaanden), waarbij we gezamen-
lijk de inhoud van de volgende uitgave bepalen. Ervaring 
met redactiewerk is niet noodzakelijk. Gevoel voor taal, 
affiniteit met het onderwerp ‘kerk en samenleving’ en 
betrokkenheid bij onze parochie is wel van belang. Kort-
om: leest u Rondom de Kerk met plezier? Vindt u de ar-
tikelen en berichten op onze eigen pagina’s interessant, 
of denkt u wel eens dat het beter of anders kan? Dan is 
deze functie van redactielid wellicht iets voor U. Dan bent 
U meer dan welkom. Is uw interesse gewekt, neem dan 
contact met ons op via mm.rondomdekerk@yahoo.com.

Bedankt Thomas 
Het zal toch wel erg wennen zijn zonder jouw handig-
heid op de computer, je snelle lach en altijd optimistische 
insteek waarmee je de parochie steeds weer een ‘papie-
ren’ ruggengraat hebt weten te geven. Maar respect voor 
je besluit en we zien je zondag weer gelukkig.

Gerard van der Hulst en Miep Vroonhof
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Van het Bestuur
Zoals u weet gaat er met de vorming van het cluster Lei-
den en ommelanden veel veranderen binnen De Goede 
Herder in 2012. U leest daar elders in dit blad meer over. 
Het parochiebestuur van onze eigen kern blijft actief, 
totdat het nieuwe parochiebestuur van de gezamenlijke 
parochies (Leiden en Ommelanden) gekozen en benoemd 
is. Dit bestuur zal worden ondersteund door meerdere 
beheercommissies, waaronder een voor De Goede Herder. 
De beheerscommissie is belast met het dagelijks beheer en 
de gang van zaken rond een parochiekern. Sommige hui-
dige bestuursleden hebben aangegeven plaats te willen 
nemen in deze commissie, anderen zullen doorgaan in an-
dere werkgroepen of stoppen met hun werkzaamheden. 
Overigens komen alle parochianen in aanmerking voor 
een plaats in de beheerscommissie. Een lid van deze com-
missie wordt door het nieuwe parochiebestuur benoemd 
voor een termijn van vier jaar.
Zodra dit mogelijk is zullen wij in onze nieuwsbrief een 
oproep plaatsen.

Tenslotte: Met dit kerstnummer komt er een einde aan 
mijn eigen redactionele werkzaamheden aan Rondom de 
Kerk. Ik heb hiertoe besloten om ruimte te geven aan een 
nieuwe kritische blik en creatieve geest én omdat ik zelf 
ook nog zoveel andere leuke dingen wil doen dat mij de 
energie voor alles eenvoudig ontbreekt en ik dus keuzes 
heb moeten maken. Ik heb de afgelopen jaren met heel 
veel plezier mijn bijdrage geleverd aan de redactie, eerst 
voor de Contactschakel en de laatste jaren in Rondom de 
Kerk. Voor de bijdrage uit het bestuur geef ik mijn stokje 
graag door aan mede bestuurslid Gerard van der Hulst. 
Verderop treft u een artikeltje aan waarin een redactielid 
wordt gevraagd om de huidige redactie te ondersteunen. 
Een functie die ik u in elk geval van harte kan aanbevelen!

Thomas Blom, bestuurslid

Kinderkoor heeft nieuwe dirigente
Binnen onze parochie wordt er van oudsher veel en graag 
gezongen tijdens de vieringen. Onze dames- en herenko-
ren al decennia lang garant voor een passende muzikale 
bijdrage. In de jaren zeventig ontstonden de jongerenko-
ren: Jongerenkoor De Menswording was een begrip in de 
regio. Later werd ook in De Meerburg een jongerenkoor 
gevormd, dat nog steeds regelmatig de vieringen in onze 
beide kerkgebouwen opluistert. In 1976 werd ook een 

Agenda
Een overzicht van alle tot nu toe 
vastgestelde vieringen kunt U 
vinden in de Liturgiekalender. 
Nieuws en aanvullingen op dat 
rooster worden opgenomen in 
onze (digitale) nieuwsbrief, die 
u ook afgedrukt achter in de 
kerk kunt vinden. Voor aanmel-
den gaarne naam en e-mail adres 
doorgeven via: nieuwsbrief.de-
goedeherder@yahoo.com

Door-de-weekse vieringen
Menswording
Op de eerste woensdag van de 
maand is er in de Menswording 
om 09.30 uur een Eucharistie-
viering, op de andere woens-
dagen is er een woord- en ge-
bedsdienst. Aansluitend aan de 
vieringen wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken. Op de donder-
dagavond is er in de Menswor-
ding om 19.15 uur Avondgebed.

Meerburg
Op de derde woensdag van de 
maand is er in de Meerburgkerk 
om 09.30 uur een Eucharistievie-
ring.
Iedere woensdagmorgen is er 
van 10.00 – 12.00 uur in de pas-
torie van de Meerbug gelegen-
heid om een kopje koffie te drin-
ken.

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 ge-
loof, bijbel en kerk. We praten 
niet alleen over de betekenis van 
geloven voor onszelf, maar ook 
over de nodige basiskennis. Daar 
is veel interessants over uit te 
wisselen. Iedere laatste vrijdag 
van de maand 20.00 tot 22.00 
uur in De Menswording.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de 
maand (na de 1e vrijdag) wordt 
in het gebied van de parochie De 
Goede Herder de H. Communie 

kinderkoor gevormd dat na 35 jaar nog steeds bestaat.
Een enthousiast groepje ouders helpt met voorbereidin-
gen voor vieringen en activiteiten en ondersteunt iedere 
repetitieavond de muzikale leiding. Al een aantal jaren is 
die in handen van Thijs van der Hulst, die toetsenist is van 
het jongerenkoor en ook elders in het land regelmatig ge-
vraagd wordt om koren te begeleiden. Onlangs heeft Thijs 
ondersteuning gekregen van zijn partner Veronique de 
Vries. Thijs kan zich nu helemaal wijden aan de muzikale 
ondersteuning terwijl Veronique met veel enthousiasme 
de 25 jonge koorleden dirigeert. “We willen bereiken dat 
kinderen plezier hebben in zingen en muziek. En natuurlijk 
vinden we het ook fijn dat we zoveel kinderen en hun ou-
ders naar de kerk trekken.”, aldus Veronique. Ze spreekt uit 
ervaring: “Al in groep 2 zong ik in een koor. Mijn moeder, 
Gera de Vries, leidt in Almere verschillende koren in de pa-
rochie. Van mijn ouders heb ik de passie meegekregen voor 
het zingen in een koor. Ik ben pianiste geweest van Jonge-
renkoor Luminoso en van Middenkoor de City Singers. In 
Zoeterwoude zing ik nu mee in Jongerenkoor Meerburg en 
sta ik dus samen met Thijs als dirigente voor het kinderkoor. 

We hebben een enthousiaste club kinderen. Het zingen in 
een koor leeft nog echt in deze parochie. Veel andere kin-
derkoren hebben vaak maar een stuk of 10 leden. Wat er 
in vieringen gezongen wordt, zijn niet ‘zomaar liedjes’. We 
willen een liturgisch kinderkoor zijn!”
Uiteraard zijn nieuwe leden op dinsdagavond, om 18.45 uur 
van harte welkom bij de repetities in de Meerburgkerk, om 
mee te zingen of een keertje te komen kijken! 

Gerard van der Hulst

gebracht naar mensen die niet 
meer regelmatig naar de kerk 
kunnen komen. 
Aankomende data zijn op en za-
terdag 7 januari 2012 en zater-
dag 4 februari. Aanmeldingen 
en vragen: Miep Vroonhof tel. 
071-5891626.

Kindernevendienst
Ook dit jaar worden er weer 4 
speciale advents kinderneven-
diensten gehouden in De Mens-
wording. We werken aan een 
speciaal kerstproject. Er zijn nog 
twee diensten te gaan en wel 
op zondag 11 en 18 december 
om 09.30 uur. Meedoen? Ge-
woon komen. Er zal ook weer 
een kinderkoortje optreden tij-
dens de gezinsvieringen op 4 
en 24 december. Ans Bulles di-
rigeert en er wordt steeds op 
dinsdag van 18.45 tot 19.45 
uur in De Menswording gere-
peteerd. Opgave bij Marga van 
Aalderen, tel. 071 541 46 96, e-
mail m.van.aalderen@planet.nl 
of bij Amanda Castelli, tel. 071 
541 27 44.

Wel en wee
Gedoopt
Hannah Maria Elisabeth Wessels 
- 13 augustus 2011. 
Aiden, Taylor, Samani  
- 28 september.
Roos, Lynn, Suus van Veen en 
Amy,Johanna Kartoredjo - 23 
oktober.
Sara, Theodora, Maria Biesjot - 
30 oktober 2011.

Overleden
Joannes, Aloysius, Maria  
Vermeulen, 29 oktober 2011.
Hendrica, Anthonia, Degger- 
Kalmijn, 19 oktober 2011.
Theodorus, Albertus Lamboo,  
10 oktober 2011.
Willem Zuidervaart,  
5 oktober 2011.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de volgen-
de Rondom de Kerk jrg 7 nr 4 
kan t/m zondag 8 januari 2012, 
verschijningsdatum 9 febru-
ari 2012.
E-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yahoo.com.

PAROCHIE DE GOEDE HERDER
De Meerburgkerk, Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres)
De Menswordingkerk, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp
Pastoor: J. van der Bie tel. 071 - 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 - 541 15 10, e-mail: degoedeherder@yahoo.com
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van 
de federatie 06 220 27 668.
Kerkbijdrage: Rabo 33 56 02 185 t.n.v. Parochie De Goede Herder.
Misintenties: Rabo 37 53 05 327 t.n.v. Parochie De Goede Herder.
Kopij-adres: Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26, e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.

mailto:mm.rondomdekerk@yahoo
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De Kersttijd stopt niet na de Nachtmis
Een van de droevigste uitspraken vind ik altijd, dat het hu-
welijk de mooiste dag van iemands leven is. Dat zou bete-
kenen dat voor velen deze dag al (lang) achter hen ligt. Dat 
was het dan. Tegelijk weet iedereen wat er met die uitspraak 
bedoeld is. Het is een begin van een mooi leven samen als 
man en vrouw.
Maar met Kerstmis lijkt het wel zo te zijn. Als eenmaal de 
Nachtmis achter de rug is en het diner achter de kiezen, 
dan is het ook voorbij. Het zogeheten ‘kerstgevoel’ kan erg 
vluchtig zijn, zoals dit modewoord al doet vermoeden. Wel-
licht was het dan niet helemaal gericht op waar het om gaat?
De Kersttijd die God de wereld aanbiedt door middel van 
Zijn Kerk loopt tot en met maandag 9 januari. Daarin vallen 
nog het Hoogfeest van Maria Moeder Gods (1 januari) en 
Driekoningen (8 januari) en de Doop des Heren (9 januari). 
Wat het kerkelijk jaar zo mooi doet, is het niet bij één dag 
laten, omdat het mysterie dat we vieren te groot is. Daar 
hebben we langere tijd voor nodig, wil het ons christelijk le-
ven weer wat verdiepen. Dat gaat zelfs door ná de Kersttijd, 
op weg naar Pasen, dat nog grotere Hoogfeest dan Kersmis.

Pastoor Smith

Bezoek aan de Kerststal uit de  
Mon Pèrekerk

Natuurlijk is ook dit jaar 
de Kerststal weer te be-
zichtigen. Maandag 
26 december (Tweede 
Kerstdag) en dinsdag 
27 december, van 13.00 
tot 15.00 uur. Maria, 
een herder en een Engel wijzen de kinderen wel de weg. 
En in de pastoriezaal staat ook warme chocolademelk klaar.

Eerste Heilige Communie / Vormsel
De brieven liggen in de kerk met alle informatie over de 
voorbereidingen op en de vieringen van de Eerste Heilige 
Communie (kinderen vanaf groep 4) en het Heilig Vormsel 
(kinderen vanaf groep 8).

Filmploeg in de kerk…
Op zondag 11 december leek de kerk wel de set voor een 
nieuwe James Bondfilm. Gelovigen als figuranten. Camera-
mensen liepen rond en een echte regisseur riep: ‘Actie’. De 
scene werd gefilmd, wel meer dan één keer, zoals dat gaat. 
Wat was er aan de hand? Voor de aanstaande restauratie is 
een fondsenwervingfilmpje opgenomen. Dat zal t.z.t. via de 
vernieuwde website en op Youtube te zien zijn. We kunnen 
wel verklappen dat deze zin er niet in voorkomt: My name is 
Joseph, Saint Joseph…

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.

Dank voor de steun afgelopen jaar
Terwijl rondom de kerk de huizen worden afgebroken, blij-
ven we in de kerk bouwen aan de gemeenschap. Aan het 
eind van het kalenderjaar wil ik al de vrijwilligers speciaal 
bedanken voor hun inzet. Maar ook wil ik al degenen dan-
ken die financiële ondersteuning hebben gegeven. Vooral 
de zogeheten giro-actie heeft een heel mooi bedrag opge-
bracht.
De verwarming van het enorme gebouw blijft een zorg. 
Mocht er een heel strenge winter aankomen, dan kan het 
zijn, dat de Zaterdagavondmis in de zaal van de pastorie ge-
lezen wordt. Met een beetje inschikken kunnen daar 40/50 
mensen de Mis meevieren zonder te bevriezen.
We hopen dat het jaar 2012 ook het restauratiejaar wordt. 
Een fondsenwervingcomité is al druk in de weer. Met de 
herschikking in de kerk, waardoor u als gelovige wat meer 
naar voren en wat dichter bij elkaar zit, lijkt de kerk niet al-
leen wat voller, maar is dat ook werkelijk zo. Telkens zien we 
nieuwe gezichten en dat is een verheugend gegeven.

Pastoor Smith

Ouderenviering en KBO Mis

Op donderdag 15 december is de senioren- en KBO Mis. De 
Mis zal in de kerk zijn en erna bent u welkom in De Rid-
derzaal voor een kopje koffie. De vorige keer was dat in de 
pastoriezaal, maar dat was eigenlijk net iets te klein en een 
heel gesjouw met tafels en stoelen. Dus weer terug naar de 
vertrouwende Ridderzaal. Via de kerk of langs de (afgebro-
ken) Alexanderstraat is nadien de Herensingel en eventueel 
de taxi weer te bereiken.
Informatie bij mw. Annie van Ruitenbeek, tel. 522 47 73.

Adventslunch voor Haïti
Zondag 18 december aansluitend aan de Mis van 11.15 uur 
bent u weer welkom voor een lunch. De opbrengst is be-

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie 
met samenzang.

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

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

Poolse Mis Op de tweede en 
vierde zondag van de maand 
om 17.00 uur!

Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, 
inleiding, aanbidding.

Agenda 
December
Woensdag 14 december
11.00 - 12.00 uur Aanbidding in 
de Sint-Petruskerk met biecht-
horen.

Donderdag 15 december
• Ouderenmis
• 14.00 - 16.00 uur Aanbidding 
met biechthoren.

Zondag 18 december
Na de Mis Adventslunch  
voor Haïti.

Woensdag 21 december
Avond van barmhartigheid.

Vieringen rond Kerstmis
Zaterdag 24 december
• 17.00 uur Gezinsviering
• 22.00 uur Nachtmis met Sint-
Josephkoor.

Zondag 25 december
11.15 uur Hoogmis met Sint Jo-
sephkoor.

Maandag 26 december Tweede 
Kerstdag
11.15 uur Mis met samenzang.

Maandag/dinsdag  
26/27 december
13.00 – 15.00 uur  
Kerststal bezichtigen.

Oud en Nieuw
Zaterdag 31 december

stemd voor de Sint-Josephparochie op Haïti, waar we inmid-
dels heel directe en goede banden mee hebben.
Opgave via de lijsten achter in de kerk.

Op weg naar Kerstmis - Avond van 
Barmhartigheid

Jaren lang is deze bezinningsavond gehouden op de zondag 
voor Kerstmis en Pasen. Nu valt die op de woensdagavond 
voor Kerstmis, aansluitend aan de Avondmis van 19.00 uur 
tot ongeveer 21.00 uur.
Zoals in veel landen, wordt de kerk op zo’n avond openge-
steld, om zomaar binnen te lopen. In de kerk worden lie-
deren gezongen, teksten voorgelezen en is er aanbidding. 
Diverse priesters zijn er voor het Sacrament van Boete en 
Verzoening en bij hetgebedsteam kan gebed gevraagd wor-
den voor speciale intenties.
Deze avonden zijn altijd zeer ingetogen en een heel goede 
(laatste) voorbereiding op het naderende Hoogfeest van de 
Geboorte van Jezus Christus.
Iedereen is welkom om zomaar binnen te lopen en na een 
tijdje weer verder te gaan.

Alles in een Nieuw Licht
Het hele priesterkoor is in een nieuw licht gezet. Harry 
Thorn, Joop Silvester en Fons Overdijk hebben de stellages 
beklommen om de lampen te vernieuwen. Energiezuinige 
lampen met meer licht. De Engelenkoren én de afbeelding 
van de H. Drie-eenheid baden nu in een mooi zacht licht. 
Veel dank aan deze verlichtende arbeiders die voor de no-
dige oplichting hebben gezorgd.

17.00 uur Mis met Sint-Joseph-
koor en Te Deum.

Zondag 1 januari 2012
11.15 uur Mis met samenzang.

Januari 2012
Donderdag 5 januari
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 7 januari
Pater Pio Gebedsgroep.

Zondag 8 januari
Driekoningen – Huiszegen.

Dinsdag 10 januari
JP2 groep. Zie jongerenfolder 
voor het hele jongerenpro-
gramma of www.jpleiden.nl. 

Woensdag 11 januari
• 11.00 - 12.00 uur Aanbidding 
in de Sint Petruskerk.
• 19.30 uur Meditatie avond  
pater Bots (Lodewijkkerk).

Donderdag 12 januari
Start CaFE-avonden. Zie de  
catechesefolder en elders.

Vrijdag 13 januari
19.00 uur JP-Leiden Mis.

Zondag 15 januari
Dankmis voor de zalige paus 
Johannes Paulus II.

Donderdag 19 januari
14.00 - 16.00 uur Aanbidding.

Zaterdag 21 januari
19.00 uur Gezinsmis met Kin-
derkoor in de Sint-Petruskerk.

Dinsdag 24 januari
JP2 groep.

Februari
Zaterdag 4 februari
Pater Pio Gebedsgroep.

Dinsdag 7 februari
• 19.00 uur JP-Leiden Mis
• Inloop lezing jongeren.

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

Dinsdag 14 februari
JP2 groep (Lodewijkkerk).

14 15
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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.
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.

IDUNA
Op zoek naar een andere piano
Het combo en koor van het eigentijds koor 
Iduna zijn naarstig op zoek naar een andere 
piano. De huidige piano is hard aan vervan-
ging toe. 
Staat er misschien ergens nog een piano in de 
weg bij u thuis en wilt u ‘m kwijt? Of weet u 
iemand anders? Denk dan aan ons. Het beste 
kunt u dat doen via e-mail adres mariesamp@
planet.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk con-
tact met u opgenomen.

Op zoek naar een pianist(e)
Onze huidige pianiste heeft te kennen gege-
ven, dat ze wil stoppen met het begeleiden 
van ons koor.
Het eigentijds koor Iduna is een gemengd 
koor (gemiddeld leeftijd is 55 jaar) en zingt 
‘eigentijdse’ liederen.
Het koor staat onder leiding van een enthou-
siaste, jonge dirigent.
We repeteren elke dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur en eenmaal in de maand op za-
terdagavond verzorgen we een viering in de 
Christus Dienaar kerk.
Lijkt het je wat om ons te komen begeleiden? 
Je bent van harte welkom om eens een kijkje 
te komen nemen tijdens de repetitie.
Of mail voor meer informatie naar ma-
riesamp@planet.nl of piet7962@planet.nl. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Op zoek naar zangers
Met een nieuwe dirigent, die heel enthousiast 
is, wil het koor graag versterking van mannen. 
Dat kunnen vooral bassen zijn, maar ook te-
noren zijn van harte welkom. Kom eens langs 
op de repetitie op dinsdagavond in de Christus 
Dienaarkerk. We beginnen om 20.00 uur en 
eindigen om 22.00 uur. Eenmaal in de maand 
op zaterdagavond zingen we in een viering 
in bovengenoemde kerk. Uiteraard kunnen 
sopranen en alten zich ook altijd aanmelden.
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar 
mariesamp@planet.nl. Er wordt dan zo snel 
mogelijk contact met u opgenomen.

Bestuur eigentijds koor Iduna

Dank voor uw 
medeleven!!
De vele kaarten spreken van 
harten vol liefde.
De vele bloemen zeggen boek-
delen.
De vele bezoekers in de beide 
ziekenhuizen, spreken van za-
lige Zoeterwouders en Stomp-
wijkers, vrienden en familie.
Meeleven getuigt van heel 
veel engelen op aarde.
Na drie maanden ben ik weer 
thuis en we hopen op gene-
zing en wedergeboorte, alleen 
hoop ik dat ik daar niet negen 
maanden op moet wachten.
Ik heb mijn handen vol aan die 
twee krukken.
Annemiek heeft nu weer haar 
handen vol aan gevulde tas-
sen, want na maanden eet ik 
weer heerlijk thuis.

U allen, grote dank voor uw 
blijken van liefde, hartelijk-
heid en meeleven. Ik geloof 
in Kerstmis als mijn wederge-
boorte en in Pasen als mijn op-
standing uit donkerte en on-
macht.
Nogmaals dank voor uw doen 
in liefde.

B. van der Plas, em. pastoor

FAMILIE BERICHTEN
Overledenen:
Jacoba Giezen-Kok 91 jaar ,  
16 oktober.
Nicolaas van Schie 81 jaar,  
17 oktober.
Maria van Rijt-van der Elst 95 
jaar, 22 oktober.
Quirinus Olsthoorn 84 jaar,  
6 november.

Dopeling:
Op 30 oktober is gedoopt  
Veerle van der Poel uit Uden.

MUSICAL 
‘MARIA’

Na maanden 
van oefenen 
is het weer 
zover, op 8, 9 
en 10 decem-
ber willen wij,  
musicalgroep Zoeterwoude, de musical Ma-
ria op gaan voeren.

Het verhaal is als volgt:
Maria, de kracht van de liefde.
Rond 1900 komt een reizend toneelgezel-
schap aan in een boerendorp in Oost-Euro-
pa. Een dorp waar mensen leven met gehei-
men en stil verdriet.
Alles veilig verstopt achter de voordeur. 
Op verzoek speelt het gezelschap scènes uit 
het leven van Maria.
De katholieke Maria, de moeder, bekend 
van de vele beelden wordt getoond, maar 
ook de kritische, opstandige Maria, die op-
komt tegen onrecht.
Een naïef meisje dat zwanger is, wil graag 
de rol van Maria op zich nemen.
Thema’s uit het leven van Maria confron-
teren de dorpelingen met hun eigen leven, 
waardoor haar vragen ook hun vragen wor-
den. Daarnaast worden enkele thema’s uit 
het Evangelie belicht. Het gaat tenslotte om 
de moeder van Jezus, die ‘al deze dingen 
overweegt in haar hart’.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Hennie Brückner, Reiger 50, tel: 580 27 94, 
Desiree Hulsbos, Zwaan 14, tel: 580 10 66 en 
in Ons Huis, Kosterspad 3, tel: 580 11 72.

Het geheel speelt zich af in ‘theater’ Ons 
Huis, Kosterspad 3 te Zoeterwoude.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30 uur en 
de prijs bedraagt € 7,50.
Wij hopen, dat u allemaal weer komt kij-
ken!

Musicalgroep Zoeterwoude
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De laatste decennia is het 
werkveld verdeeld in Dia-
conie (voor de naaste dichtbij) 
en MOV (voor de naaste ver weg). 
MOV staat voor Missie, ontwikkeling 
en Vrede. De werkgroepen MOV van 
de parochies in het oude Dekenaat 
Leiden werken al vele jaren samen bij 
het kiezen van de projecten voor de 
Vastenaktie. Dat helpt bijvoorbeeld 
bij het maken en verspreiden van 
foldermateriaal. Bij de Vastenactie 
wordt trouwens ook een project in 
Leiden gekozen waar 10% van de op-
brengst heen gaat. De andere 90% 
gaat naar het uitgekozen ‘missiepro-
ject’ in Oost-Europa, Afrika, Azië of 
Latijns Amerika. Zo vinden Diaconie 
en MOV elkaar weer!

Interparochiële Caritas Instelling
De samenwerking tussen de paro-
chies in Leiden op het gebied van 
de Diaconie (of de wat ouderwetse 
naam Caritas) is ook niet van giste-
ren. De IPCI (InterParochiele Caritas 
Instelling) van Leiden bestaat al 
heel lang en is een voortzetting van 
de Armenbesturen. Het bestuur be-
staat uit parochianen van een aantal 
Leidse parochies. Iedereen in Leiden 
en Leiderdorp kan aankloppen om 
steun als het moeilijk is de eindjes 
aan elkaar te knopen. Zoeterwoude 

Dorp en Stompwijk heb-
ben allebei een eigen PCI, 

voor de dorpelingen die 
het zwaar te verduren 

hebben door de cri-
sis. Beide dorpen 
hebben trouwens 
ook actieve MOV-
groepen en de Mis-
sieveilingen zijn 
vermaard.

Interparochieel 
Diaconaal Beraad
Vrij nieuw is het 

Interparochieel Dia-
conaal Beraad (IDB), 

waarin vijf Leidse pa-
rochies en de Leidse 

Studenten Ekklesia zitting 
hebben. Zij overleggen maan-

delijks over de problematiek van 
de (kans)armen in Leiden, en wat de 
parochies kunnen betekenen voor 
mensen met schulden, daklozen, 
enz. Aandacht is vaak belangrijker 
dan geld. Weten de parochianen wel 
wat er zich allemaal afspeelt aan de 
rand van de Leidse samenleving? In 
november 2006 is besloten een RK 
Diaconaal werker in deeltijd aan te 
stellen om de problemen zichtbaar te 
maken voor de parochies en initia-
tieven te ontwikkelen om ’er wat aan 
te doen’. Ton Snepvangers is sinds-
dien het gezicht geworden van de RK 
Diaconie in Leiden. Hij wordt betaald 
door de IPCI en de Leidse parochies. 

Samen met de protestantse 
diaconie
Als thuisbasis voor de diaconaal wer-
ker lag De Bakkerij voor de hand: al 
25 jaar een begrip in Leiden als de 
plaats waar de (Protestantse) Dia-
conie opvang biedt aan daklozen, 
vluchtelingen en andere groepen in 
de knel. In november 2010 hebben 
de RK Diaconie en haar protestantse 
evenknie een overeenkomst gesloten 
om voortaan samen te werken waar 
mogelijk. Samen zijn we een gewaar-
deerde gesprekspartner voor de Ge-
meente Leiden. Samen hebben we een 
Straatpastor kunnen aanstellen, die 
zich (in deeltijd) ontfermt over dak- 
en thuislozen in Leiden. Deze mensen 
lopen met de ziel onder hun arm en 
missen elk perspectief. Dit jaar orga-
niseerden we voor het eerst samen 
het diaconaal weekend, rond het feest 
van Sint Maarten, op de elfde van de 
elfde.
Met de aanstaande fusie ligt het voor 
de hand de bestaande samenwerking 
tussen de parochies verder uit te bou-
wen. De PCI-en van de dorpen en de 
stad kunnen samen meer doen voor 
parochianen die in geldnood zitten. 
Het IDB kan alle parochiekernen om-
vatten en De Bakkerij kan het gezicht 
en de gangmaker zijn van de diaconie 
in de nieuwe parochie. We kunnen 
elkaar bemoedigen en versterken in 
het grote verband, maar belangrijk 
is dat we nabij blijven – in elke paro-
chiekern – aan onze naaste!

Clustervorming
Tekst: Wilbert van Erp

Elke parochie kent de drie werk-
velden: Vieren (Liturgie), 
Leren (Catechese) en Dienen 
(Diaconie of Caritas). Ook 
toekomstige nieuwe paro-
chie van Leiden en om-
melanden schenkt daar 
dus aandacht aan. Deze 
aflevering gaat over DIE-
NEN, over de Werken van 
Barmhartigheid: wat gij 
voor de geringsten van 
mijn broeders en zusters 
hebt gedaan, hebt gij voor 
Mij gedaan” (Mt. 25).

Diaconie, armenzorg, is van oudsher een 
christelijke plicht. Leidenaren hebben 
die plicht in de loop der eeuwen steeds 
serieus genomen en naar vermogen 
brood verschaft aan wie het nodig had. 
De huidige Bakkerij heeft voorgangers 
die naast de vele hofjes in de stad terug-
gaan tot de middeleeuwse Tafel van de 
Heilige Geest. Een mooi voorbeeld is het 
Elisabethgasthuis aan de Caeciliastraat. 

Catharijnegasthuis, Barbaragasthuis
Misoogst, hongersnood, voor onze voorou-
ders waren ze bepaald geen onbekenden. Een 
middeleeuwse arbeider gaf ongeveer 40% 
van zijn inkomen uit aan brood, dus was er 
niet veel nodig om in de problemen te ko-
men. Voeg daarbij de kans op ziekten, en een 
hoogst onzekere oude dag, en je begrijpt dat 
mensen makkelijk behoeftig konden worden. 
Gelukkig waren er vrij veel rijken en wilden de 
middeleeuwers zich graag een goede plaats 
hier en in het hiernamaals verwerven door 
het stichten van gasthuizen. We zien daar nu 
nog de sporen van. Zo is de Eglise Wallonne 
in de Breestraat van oorsprong de kapel van 
het Catharijnegasthuis (1275), dat helemaal 
doorliep tot de Rijn en ook het oppervlak van 
de Stadsgehoorzaal en het LVC besloeg. Het 
Diaconaal Centrum De Bakkerij aan de Oude 
Rijn heette vroeger Sint-Barbaragasthuis. 

Elisabethgasthuis, een ziekenhuis
Interessant is ook het nog steeds bestaande 
Elisabethgasthuis aan de Caeciliastraat. Jan 
Dirk Coenenzoon en zijn vrouw Katrijn Willem 
Teedendochter stichtten het in 1428. Anders 
dan andere gasthuizen die vooral landlo-
pers opvingen, was dit echt een ziekenhuis, 
bestemd voor verpleging van arme en zieke 
vrouwen. De naam verwijst naar de heilige 

Diaconie, van oudsher een christelijke plicht
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“Aan de daden herkent men mijn leerlingen”

Elisabeth van Hongarije, patrones van de caritas.
Het was er goed toeven. Christina Ligtenberg 
geeft een beschrijving van de maaltijden in 1428: 
“De ochtendmaaltijd bestond uit vers brood, bier, 
kaas, boter en melk, waarvan men zoveel mocht 
nemen als men dacht op te kunnen. De broden 
werden door de huismoeder in korfjes aan de bed-
den gehangen en de zieken konden er de hele dag 
van eten. Om 10 uur volgde de hoofdmaaltijd, die 
bestond uit vers gekookt vlees met ‘potaetse’, 
een soort stamppot van erwten en bonen, aange-
vuld met spek en gezouten vlees. Nog zo’n maal-
tijd volgde om één uur en het avondmaal was een 
herhaling van wat men als ontbijt kreeg. Op vrij-
dagen en in de vastentijd werd het vlees uiteraard 
vervangen door vis en ei. Het reglement voor het 
gasthuis uit 1428, schrijft precies de hoeveelhe-
den voor: op feestdagen – en dat waren er veel in 
de middeleeuwen – bestond de hoofdmaaltijd uit 
gebraden vlees te weten voor elke acht mensen 
een volwassen eendvogel, voor alle zes mensen 
een mindere vogel en voor alle vier een meerde-
re vogel dan een talink en vlees, hetzij schapen-, 
lams-, of kalfsvlees, varkensvlees of ganzen- of 
kippenvlees naar gelijke hoeveelheid. Bovendien 
moest men elke middag met de pot mosterd rond-
gaan.” Vanaf 1470 wordt het ook een proveniers-
huis: het neemt ouderen op die zich inkopen voor 
een verzorgde oude dag. Later kunnen ook de al-
lerarmsten daar voedsel en onderdak krijgen. En 
tot op de dag van vandaag is het belangrijk als 
zorgcentrum. Jury Smit

Geschiedenis van de kerk in Leiden en ommelanden (2)
1364 Verheffing van de rond 1300 ge-

stichte Mariakapel (als hulpkerk van 
de parochie van Oegstgeest) in het 
Maredorp tot zelfstandige parochie-
kerk door de abdis van Rijnsburg.

1366 Verheffing van de Sint Pancraskerk 
op het Hogeland tot kapittelkerk 
leidt tot een ware competentie-
strijd tussen de parochies van Sint 
Pancras en Sint Pieter.

1372 Filips van Leiden schenkt zijn juridi-
sche bibliotheek aan het Sint-Pan-
craskapittel.

ca. 1420 Ziekenzorg: stichting klooster 
van de Cellenbroeders (omgeving 
Rapenburg) die de verzorging op 
zich namen van pestlijders en 
geesteszieken.

1421 Conflict tussen de parochies van 
Sint Pancras en de O.L.Vrouwekerk 
over de parochiegrenzen.

1428 Ziekenzorg: stichting van het 
Sint-Elisabethgasthuis in de O.L. 
Vrouweparochie.

1428 Stichting van het Regularis-
senklooster Mariënpoel buiten 

1386 Stichting Gerijt Lammen Begijnhof bij 
de Sint-Pancraskerk op het Hogeland.

1389 Pieter Sijmons begijnen gesticht bij 
de Pieterskerk.

ca. 1395 Ziekenzorg: stichting O.L.Vrouwe 
Gasthuis aan de Hooigracht.

1398 Stichting van het Sint-Margaretha-
convent (later Roomburg genaamd) 
buiten de stadsmuren.

ca. 1400 Moderne Devotie: als gevolg daarvan 
in de eerste helft van de 15e eeuw de 
stichting van maar liefst elf vrouwen-
kloosters waaronder het Witte Non-

de muren van de stad in het ambacht 
Oegstgeest.

1445 De franciscanen komen in Leiden: stich-
ting van het minderbroedersklooster in 
de Waard buiten de Hoogewoerdspoort.

1450 Armenzorg: forse uitbreiding van de 
werken van de Heilige Geest door de 
aankoop van een groot pand aan de 
Breestraat voor de opvang van arme 
wezen en vondelingen.

1455 Krankzinnigenzorg: aankoop door de 
Heilige Geest van een pand naast het 
O.L.Vrouwe gasthuis voor de aanleg van 

vijf cellen voor krankzinnigen.
1458 Pesthuis: het Catharinagasthuis beheert 

een apart pesthuis voor de opvang van 
melaatsen of lepralijders in isolement.

1464 Conflict tussen de commandeur van de 
Duitse Orde en de Cellenbroeders aan 
het Rapenburg over de vraag of Leide-
naren bij de Cellenbroeders mochten 
kerken.

1467 Ouderenzorg: tussen 1467 en 1574 ver-
rezen er acht hofjes in Leiden die gratis 
onderdak boden aan ouden van dagen.

nenklooster van de Dominicanessen, 
nu het Academiegebouw van de Uni-
versiteit Leiden aan het Rapenburg.

1404 Stichting van het vermaarde mannen-
klooster Sint-Hiëronymusdal of Lop-
sen in het teken van de Moderne De-
votie. Lopsen was belangrijk als cen-
trum voor de productie van boeken. Wordt vervolgd. Jury Smit en Floris Meijsing
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ST. LAURENTIUSPAROCHIE
Kerk en Pastorie: Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04.
E-mail: sintlaurentius@hotmail.com, website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastoor: J. A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer 
van de federatie 06 22 027 668. Algemene kerkbijdragen en misintenties:  
op RABO rekening 3615.02.168.
Donaties t.b.v. het restauratiefonds op RABO rekening 1433.26.430.
Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, tel. 070 327 41 23, e-mail: 
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl.

Kinderkoor oefent voor de 
Kerstviering

Met de Kerst in 
aantocht is kinder-
koor De Regen- 
boog druk aan het  
oefenen.
Het is een kinder- 
koor dat een paar 
keer per jaar me de  - 
werking ver leent 

aan een viering, o.a. de Eerste H. Communie- en 
Kerstviering. Zo gauw de kinderen kunnen lezen, 
zijn ze welkom. Er doen maar liefst 21 kinde-
ren mee uit alle groepen van de basisschool in 
Stompwijk. Dirigente Marian Pijnaker en pianiste 
Gerda Boxce zijn hier spontaan mee begonnen. 
Voor de gezinsviering op Kerstavond wordt alles 
uit de kast gehaald. Zij willen de kinderen het 
Kerstfeest laten beleven zoals dat past in 2011. 
Eigentijds met liederen van o.a. Nick en Simon en 
van Zapp. Zelfs Engels en Spaans wordt er gezon-
gen. Maar ook de traditionele meezingers staan 
op het programma. Voor wie nog niet weet waar 
het Kerstfeest te beginnen staat: op Kerstavond 
om 18.30 uur is de deur van de Stompwijkse Lau-
rentiuskerk open. Om 19.00 uur begint de vie-
ring. Agnes van Boheemen-Vollebregt

40 jaar Kerk-Kerstversiering
Na een restauratie van anderhalf jaar staat de 
Stompwijkse Laurentiuskerk er weer piekfijn bij. 
Kerstmis 2010 werd nog uitgeweken naar het 
Dorpshuis en de Sporthal. Maar dit jaar zullen 
we Kerstmis weer kunnen vieren in onze prachtig 
versierde kerk. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar 
er komt natuurlijk veel bij kijken. Vandaar dat we 
in dit Kerstnummer de mensen die dit verzorgen 
eens in de schijnwerpers willen zetten. Hoeveel 
jaar geleden zij begonnen is niet meer precies te 
achterhalen. Maar het getal 40 valt telkens. Ook 
de naam van Moe, Mart, Luiten komt naar bo-
ven. En van de koster die ieder jaar een tafel en 
de bewaarde spullen van andere jaren klaarzet. 
Het mag liefst weinig of niets kosten. Velen zijn 

dus al aan het groen plukken en snijden ge-
weest in eigen en andere tuinen. 
Begin december wordt de hele groep van zo’n 
17 dames en 4 heren opgebeld door Bep van 
de Voort. Iedereen reageert meteen enthou-
siast. Als de dag van versieren daar is, brengt 
eenieder zijn eigen schaar, mesjes en tangen 
mee. Elk heeft ook een eigen taak, die voor ja-
ren vastligt. Enkelen verzorgen de grote stuk-
ken bij het altaar. Anderen brengen de, altijd 
gesponsorde!!, kerststerren aan rond de pila-
ren en boven het tabernakel. Nu komen ook 
de mannen in actie voor het zware ophang-
werk. Al naar gelang er nog andere Kerstvie-
ringen zijn, bijvoorbeeld  met de basisschool 
of de KBO, valt de dag van versieren een week 
tot 10 dagen voor de Kerst. Vaak moeten dan 
tussendoor de bloemenvazen worden bijge-
vuld, om te zorgen dat ze het nieuwe jaar ha-
len. Ook fresia’s en anthuriums worden door 
kwekers geschonken. En geen bloemetje blijft 
er over. Door de hele pastorie heen vindt alles 
wel een plekje. Nu ze er over nadenken vin-
den de dames het zelf ook wel heel bijzonder 
dat ieder jaar zo’n grote zelfde groep een hele 
middag ongelooflijk hard aan het werk is om 
dit in zo’n korte tijd voor elkaar te krijgen. 
Waarvoor alle hulde !

Agnes van Boheemen-Vollebregt

Familieberichten

Overleden 
Niek van Schie 
in de leeftijd van 
81 jaar
op 17 oktober.

Bas van der Helm
in de leeftijd van 88 jaar 
op 31 oktober.

Gedoopt
Elijn van Haastert 
op 30 oktober.
Welkom in onze  
parochiegemeenschap.

Gehuwd
Gert Hilgersom en   
Dania Switzar  
op 4 november.
De parochie wenst hen 
veel geluk op hun ver-
dere levenspad. 

2120 Rondom de Kerk             december 2011

Beste allemaal, speciaal voor ons 
kerstnummer heeft Carel Bruens 
een mooie tekening gemaakt, 
waarin een aantal engeltjes ver-
stopt zitten! Weet jij hoeveel 
dat er  zijn? Laat ons via de mail 
evakessler@ziggo.nl of per post 
Redactie Kinderhoek, Magda de 
Haasstraat 11, 2331BK Leiden, 
zo snel mogelijk het precieze aan-
tal engelen weten. Wie als eerste 
het goede antwoord (nog voor de 
kerst!) opstuurt ontvangt twee 
engelen. Die zijn gemaakt door 
zuster Rita (van het interview) om 
in de kerstboom te hangen. 

Neem ook een kijkje op onze site 
/kin-

derhoek waar de nieu-
we kwartetkaarten en 
andere nieuws staan.

Het woord engel komt uit het Grieks: angelos. 
Het betekent boodschapper. Engelen zijn de 
boodschappers van God. God zendt zijn enge-
len uit om de mensen bij te staan. Er bestaan 
ook hele speciale boodschappers. Deze noem 
je aartsengelen, Michael, Gabriel en Rafael. 
In het Nieuwe Testament zijn engelen be-
langrijk. De engel Gabriël wordt bijvoorbeeld 
naar Nazareth gezonden om Maria het goede 
nieuws te vertellen: “Wees niet bang Maria. 
God heeft jou uitgekozen om moeder te wor-
den van een zoon. Je moet hem de naam  
Jezus geven. Hij zal een groot man worden en 
de zoon van God worden genoemd.”

Kerst en engelen

Zuster 
Rita Verhoef

Mogen wij vragen hoe 
oud u bent?
Ik ben 95 jaar oud en woon al meer 
dan 70 jaar in het klooster.

Moet u vaak naar de kerk?
Wij bidden vier keer per dag het officie 
(getijdengebed). Vroeger hadden wij ook 
iedere dag nog een Heilige Mis.

Heeft u bijzondere taken? Wat 
deed u vroeger?
Vroeger heb ik habijten (kleren voor de non-
nen) genaaid en ik werkte in de keuken . En 
als een familie hulp nodig had, bijvoorbeeld 
omdat de moeder ziek was, ging ik ernaar 
toe om in het huishouden te helpen.

Waarom bent u begonnen engelen 
te maken?
Vroeger heb ik veel genaaid en gebor-

duurd, toen ik dat niet meer kon ben ik 
begonnen engelen te haken.

Hoe maakt u een engeltje en hoeveel tijd 
heeft u ervoor nodig?
Ik gebruik dun haakgaren voor het lichaam en de vleu-
gels en wattenbolletjes voor het hoofd. Als ik door-
werk kan ik een engel in een dag afmaken.

Wat betekent een engel voor u?
Tijdens het maken van het engeltje bid ik. Dus elke 
engel is gezegend. Ik bid voor eenzame mensen en 
weeskinderen in Oeganda. Eenzame mensen kunnen 
de engel naast hun bed ophangen.

Hoeveel engelen heeft u gemaakt?
Ik heb bijna 1000 engelen gemaakt. Met kerst hangen 
de kerstbomen hier in het klooster vol met engelen!

Ga je straks de kerststal opzetten? Als 
je al die kleine figuurtjes uitpakt kom 
je zeker de herders tegen. Met hun 
schapen natuurlijk! 

De herders waren de eer-
ste mensen die het goede 
nieuws van de geboorte van 
Jezus hoorden. Ze zaten in 
de nacht boven op de heu-

vels van Bethlehem de kudde te bewaken. 
Dat was nodig omdat de schapen zich niet 
konden verdedigen tegen de wilde bees-

ten die rondslopen. 
De herders moesten ook 
goed voor de schapen 
zorgen door ze naar het 
gras te leiden en van 
het water te laten drin-
ken. Zoals, in de woor-
den van de Psalm, God 
ook voor ons zorgt: “De 

Heer is mijn herder, mij zal niets ontbre-
ken. Hij brengt mij naar groene weiden, 
laat mij rusten aan het water.”

Herders op bezoek
Toen Jezus groot werd, vertelde Hij veel 
verhalen over schapen. Zoals over een 
man die 100 schapen had. Toen één van 
de schapen was verdwaald, ging de man 
over berg en dal totdat hij het ene verlo-
ren schaap terug had gevonden. Dan was 
het feest! Jezus zei ook: “Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn scha-
pen kennen Mij.” Vanaf het begin van zijn 
leven was Jezus al verbonden met scha-
pen. Zijn moeder Maria heeft vast verteld 
over de nacht van zijn geboorte. Toen 
kwamen de herders op 
bezoek met lammetjes 
op hun schouders. En 
de engelen zongen: 
“Glorie aan God in de 
hoogste hemel en op 
aarde vrede onder de 
mensen.”

Dieren en Planten in de BijbelHet Schaap

R o n d o m  e e n  E n g e l

www.rondomdekerk.nu

Kerstprijsvraag!
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H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5218113, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES  Leiden, tel.: 071 - 5130700.
Postbank: 60 72 98, Rabobank: 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, tel.: 071 5892200, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.
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De Heilige Lodewijk in het licht
Als presentje bij 3 oktober heeft 
de gemeente wat extra gebouwen 
in Leiden in het licht gezet. Ook de 
gevel en toren van de Heilige Lo-
dewijkkerk zijn voortaan ’s avonds 
verlicht. Een prachtig gezicht.
Alleen degenen die na de Avond-
mis naar buiten lopen, moeten op-
passen de ogen niet al te neerge-
slagen te houden. De drie lampen 
in de stoep zijn verblindend sterk. 
En het is niet de bedoeling om met 
sterretjes in de ogen het Steenschuur in te lopen. Al kan het 
zicht vandaar op de verlichte voorgevel wel extra mooi zijn.

De Gulden Mis – 14 december
De woensdag na de 3e Adventszondag is er weer de Gulden 
Mis, voor dag en dauw om 7.00 uur.
In de vijftiende eeuw ontstond deze Mis als een ‘noodmis’. 
Dat wil zeggen, een Mis waar men vooral naar toe ging om 
voor bepaalde noodsituaties te bidden. Het mocht dus wat 
kosten, vroeg uit bed de koude in. Maar men bemerkte dat 
Jezus en Maria gebeden verhoorden. Zo kreeg deze Mis de 
bijnaam ‘Gulden Mis’, in de zin van ‘goud waard’. Vooral 
vrouwen in gezegende staat of zij die verlangen moeder te 
worden, gaan naar deze Mis. Het is immers volop Advent en 
Maria draagt het Kind. De kerk zal met kaarslicht verlicht 
zijn. Ook dat geeft een gulden gloed.
De vaste Mis van 9.00 uur vervalt op die dag. ’s Avonds is nog 
de Mis in de Sint Joseph om 19.00 uur.

De wijzen uit het Oosten
Wijzen van Koninklijke waardigheid kwamen het Konings-
kind aanbidden. Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, trekt 
niet alleen eenvoudige herders uit de buurt naar Zich toe, 
maar ook wijze heidenen van verre. Ze gingen wijzer weer 
naar huis. Want ze wisten nu, dat de liefde van God zo groot 
was, dat Hij bij de mensen wilde zijn als mens. Dat God ster-
ren kon maken en leiden, dat wisten ze. Maar dat God de 
Zoon een mens zou worden, hadden ze zich nooit kunnen 
voorstellen. Als ze niet uit het Oosten maar uit Den Haag 
waren gekomen (dat is toch denkbaar?) hadden ze gezegd: 
“Onwijs wijs wat God nu gedaan heeft.” 
Op Driekoningen, zondag 8 januari, worden de huizen geze-
gend en de huiszegens uitgedeeld.

Paus spreekt de ambassadeur
Zoals u weet heeft ons land weer een nieuwe ambassadeur bij 
de Heilige Stoel, de heer Joseph Weterings. De Paus heeft hem 
ontvangen op 21 oktober. De Heilige Vader zei toen over ons 
vaderland o.a. het volgende: “Uw natie heeft lang geijverd 
voor individuele vrijheid om eigen keuzen te maken, maar, 
de keuzen waardoor mensen zichzelf of anderen schaden, 
moeten ontmoedigd worden, voor het welzijn van personen 
en van de samenleving als geheel. De Katholieke sociale leer 
legt, zoals u weet, grote nadruk zowel op het gemeenschap-
pelijk goed, als op het integrale individuele goed.” 

Meditatie-avonden van Pater Bots in de 
H. Lodewijkkerk

Overweging – Aanbidding – Eucharistie: Wat in het woord 
van God werd begonnen, wordt in het offer van Jezus’ Li-
chaam voltooid.
Woensdag 19.30 uur – 21.00 uur.
Data: 11 januari en 8 februari.

Landelijk Mis van dankbaarheid voor de 
zalige Paus Johannes Paulus II 

Gezien de enorme vruchtbaarheid van zijn pontificaat 
en gezien de enorme devotie tot hem als zalige, heeft de 
Congregatie van de Eredienst toegestaan dat er voor 1 mei 
2012 in de bisdommen een Mis uit dankbaarheid gevierd 
mag worden voor Johannes Paulus II. De Nederlandse bis-
schoppen hebben 14/15 januari gekozen. In 1980 heeft Paus  
Johannes Paulus immers op 14 januari een bijzondere syno-
de van de Nederlandse Bisschop-
pen samengeroepen.
Voor deze dank- en gedachtenis-
Mis is een speciaal Zondagsmis-
saaltje opgesteld. Uiteraard zullen 
wij in de drie parochies dit Misfor-
mulier lezen en de Heer danken 
voor Johannes Paulus de Grote. 
In de H. Lodewijkkerk zullen we 
ook zijn portret een blijvende 
vaste plaats geven en de speciale 
gebedsprentjes liggen achterin. 
Daar is ook het unieke boekje met 
teksten te vinden, door onze ka-
pelaan samengesteld.

Evangelisatie deel 3: Aanbidding
Paus Benedictus heeft er op gewezen, dat God Zelf de har-
ten wil voorbereiden op het ontvangen van het Evangelie. 
God de Heilige Geest is daar onophoudelijk mee bezig. Maar 
we weten dat dit werken van de Geest afgesmeekt moet 
worden. Dat gebeurt vooral in de Eucharistische Aanbid-
ding. Hiermee is de eerste beweging van de Nieuwe Evange-
lisatie (NE) benoemd. Wat kan een locale gemeenschap dus 
doen voor de NE: de kerk op gezette tijden openstellen voor 
Eucharistische Aanbidding. Zo eenvoudig is dat. En tegelijk 
zo wezenlijk. Want door dit te doen geven we, om het zo te 
zeggen, aan Jezus alle ruimte om te werken en Zijn Geest 
uit te zenden. Dat ‘aanbidding’ iets van vroeger is, is een 
inmiddels ouderwetse bemerking. Al zeker twee decennia is 
de Aanbidding herontdekt. En wie was niet onder de indruk 
van de 1,5 miljoen jongeren, die in Madrid neerknielden en 
in diepe stilte de Eucharistische Heer aanbaden. Laten we 
dus niet (blijven) achterlopen.
We zullen merken dat de Heer op den duur zaken verandert 
en vernieuwt. Gelukkig zijn er kerken in Leiden, waar regel-
matig aanbidding is. Wellicht kan dat in het komende jaar 
nog verder uitgebouwd worden. Want hier bestaat de Kerk 
toch voor én van. Dat is haar ‘core business’. 
De tweede beweging is dat er voor mensen mogelijkheden 
moeten zijn, om te horen wat het Evangelie is! Daarover een 
volgende keer.

Eerste Heilige Communie / Vormsel
De brieven liggen in de kerk met alle informatie over de 
voorbereidingen op en de vieringen van de Eerste Heilige 
Communie (kinderen vanaf groep 4) en het Heilig Vormsel 
(kinderen vanaf groep 8).

Maria Lichtmis donderdag 2 februari 
Deze dag beginnen we om 19.00 uur, als het weer het toe-
laat, op het Haringpleintje met de kaarsenwijding en de 
lichtprocessie. In de ‘Tempel’ aangekomen volgt dan de  
H. Mis. Nadien houden we in de serie Heer, leer ons bidden 
een korte aanbidding tot 20.30 uur onder de titel: Bidden 
met Maria.

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond
18.00 uur H. Mis, samenzang
First and third Saturday English 
Mass. Nadien Biechtgelegenheid.
Zondag
10.00 uur Latijnse Hoogmis
11.30 uur H. Mis, samenzang
17.00 uur Lof.
Door de Week
Maandag   9.00 uur
dinsdag  19.00 uur
woensdag 09.00 uur
donderdag 19.00 uur
vrijdag  19.00 uur
zaterdag    9.30 uur.

Eucharistische aanbidding
zaterdag 10.00 - 12.00 uur.

Agenda 
December
Woensdag 14 december
07.00 uur: Gulden Mis 
(zie hiernaast).

Woensdag 14 december
11.00 - 12.00 uur aanbidding in 
de Sint Petruskerk, met biecht-
horen.

Donderdag 15 december
• KBO-Mis Sint Josephkerk
• 14.00 - 16.00 uur aanbid-
ding in de Sint Josephkerk, met 
biechthoren.

Woensdag 21 december
Avond van barmhartigheid.

Vieringen rond Kerstmis
Zaterdag 24 december
• 09.30 uur Mis
• 20.00 uur Nachtmis Latijn/Ne-
derlands Schola.

Zondag 25 december
• 10.00 uur Latijnse Hoogmis
• 11.30 uur Mis, samenzang
(géén Lof om 17.00 uur).

Maandag 26 december
• 10.00 uur Latijnse Hoogmis
• 11.30 uur Mis, samenzang.

Maandag/dinsdag  
26/27 december
13.00 - 15.00 uur: Kerststal be-
zichtigen in de Sint-Josephkerk.

Oud en Nieuw
Zaterdag 31 december
• 09.30 uur Mis
• 19.00 uur Mis met Te Deum.

Zondag 1 januari 2012
• 10.00 uur Latijnse Hoogmis

• 11.30 uur Mis, samenzang 
(géén Lof om 17.00 uur).

Januari 2012
Donderdag 5 januari
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 7 januari
• Pater Pio Gebedsgroep
• 18.00 uur English Mass.

Zondag 8 januari
Driekoningen – Huiszegen.

Dinsdag 10 januari
JP2groep. Zie jongerenfolder 
voor het hele jongerenpro-
gramma of www.jpleiden.nl.

Woensdag 11 januari
• 11.00 - 12.00 uur aanbidding 
in de Sint-Petruskerk.
• 19.30 uur Meditatie-avond 
pater Bots (zie hiernaast).

Donderdag 12 januari
Start CaFE-avonden. Zie de  
catechesefolder en elders.

Vrijdag 13 januari
19.00 uur JP-Leiden Mis.

Zondag 15 januari
Dankmis voor de zalige paus 
Johannes Paulus II.

Donderdag 19 januari
14.00 - 16.00 uur aanbidding
in de Sint-Josephkerk.

Zaterdag 21 januari
• 18.00 uur English Mass
• 19.00 uur Gezinsmis met  
Kinderkoor in Sint-Petruskerk.

Dinsdag 24 januari
JP2groep.

Februari
Donderdag 2 februari
Maria Lichtmis met processie en 
nadien Bidden met Maria.

Zaterdag 4 februari
• 18.00 uur English Mass
• Pater Pio Gebedsgroep

Dinsdag 7 februari
• 19.00 uur JP-Leiden Mis
• Inloop-lezing jongeren.

Woensdag 8 februari
• 11.00-12.00 uur aanbidding 
in de Sint-Petruskerk.
• 19.30 uur Meditatie-avond 
pater Bots (zie hiernaast).

Dinsdag 14 februari
JP2groep.
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Adventsproject 2011 
Dit jaar zal de inzameling tijdens de Advent bestemd zijn 
voor het imkerproject in Eritrea. Met uw bijdrage worden 
de bewoners in staat gesteld om honing te verzamelen en te 
verkopen, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Folders liggen op de leestafel. Mogen wij op uw 
steun rekenen?

Namens werkgroep Diaconie, Ber Langezaal

Eerste Heilige Communie en Vormsel
De brieven liggen in de kerk met alle informatie over de 
voorbereidingen op en de vieringen van de Eerste Heilige 
Communie (kinderen vanaf groep 4) en het Heilig Vormsel 
(kinderen vanaf groep 8).

1 januari: Een goed begin
Over het algemeen komt 1 januari altijd maar moeizaam op 
gang. Het is de enige dag, dat je ’s ochtends met een blind-
doek op door de straten kunt fietsen, afgezien van het glas 
en de vuurpijlen hier en daar. Het woord ‘kater’ is op deze 
dag wat breder dan gewoonlijk: een kater omdat alle feest-
dagen achter de rug zijn en al heel snel (de dag erna?) het 
gewone leven weer begint. Aftellen naar de zomervakantie?
Nee! Jezus heeft het woord ‘begin’ een diepere betekenis 
gegeven. Hij Zelf is het ‘begin’ (Openbaring 21,6 en 22,13). 
En wie kent niet de woorden: In den beginne… Maar weten 
we nog dat ze twee keer in de Heilige Schrift staan? Genesis 
1,1 In den beginne schiep God hemel en aarde… en Johan-
nes 1,1: In den beginne was het Woord en het Woord was bij 
God (de Vader) en het Woord was God (de Zoon).

Goed beginnen is dus bij het goede begin beginnen en dat is 
onze Heer. Hoe kunnen we dat doen?
Door aan het begin van het kalenderjaar Zijn zegen te vra-
gen over 2012. De Misviering van het Hoogfeest van Maria 
Moeder Gods op 1 januari komt daarin al tegemoet, maar 
we kunnen ook persoonlijk dit gebed spreken. Wellicht is er 
daarbij een geestelijk voornemen te maken. Iets in de rich-
ting van: jaar van meer geloofsverdieping, jaar van vrijwil-
ligerswerk, jaar van gebed, jaar van de Mis, jaar van aan-
dacht voor de naaste…. En een derde mogelijkheid kan zijn 
een speciale heilige te kiezen als voorbeeld voor dit jaar: 
iets over hem/haar nazoeken en lezen, tot hem/haar bidden 
en wellicht bepaalde deugden proberen over te nemen. Bij 
twijfel welke heilige te kiezen raadplege men de kapelaan 

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, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Pastoor: J.H. Smith, 071 - 521 81 13, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail kapelaanmichel@gmail.com.
Parochiecontactpersoon: Mevrouw A.W. Rijsbergen-van der Krogt, tel.: 06 237 526 74.
Algemene kerkbijdragen: ING: 25 54 152, bank: 56 62 11 890, t.n.v. financiële commissie  
St. Petrusparochie, Leiden. Intenties: ING: 35 31 811, t.n.v. Petruskerk - Stipendia, Leiden.
Kopij-adres: Plonie Rijsbergen, tel. 071 513 14 86, e-mail: plonierijsbergen41@hetnet.nl.

Rondom de Petrus…  
Jubileumboek en dvd

Van maart tot en met november 
hebben we het Jubileum gevierd, 
75 jaar Sint-Petruskerk. De jubile-
umcommissie heeft dit jaar voor-
al als een schakelmoment gezien. 
Het uitgegeven Jubileumboek is 
zo bedoeld. Herinneringen en 
feiten uit het verleden, met veel 
film- en fotomateriaal als een 
memento voor de toekomst. 75 
Jaar omvat 3 à 4 generaties, dus 
dat is letterlijk nog te overzien. 
Ooggetuigen van de kerkbouw 
kunnen er nog over vertellen. 
Dat hebben ze ook gedaan. 

En de interviewers, schrijvers en na-lezers 
hebben alles samengebracht. Maar ook dat is een selectie 
geworden. Over alle werkgroepen en activiteiten zou nog 
veel meer te melden zijn. Het is bij deze impressie gebleven 
om nog wat over te laten voor 100 jaar Sint Petrus. 
Ton van Schie heeft onvermoeibaar fotomateriaal verza-
meld en vastgelegd op een dvd. Wie een hoofdstukje gele-
zen heeft, kan daarna weer een moment foto’s gaan kijken. 
Het is dus een lees en kijk publicatie geworden.
Het Jubileumboek is in de kerk en bij het secretariaat te 
verkrijgen voor 14,50 euro. De vrijwilligers hebben indertijd 
een Jubileumboekenbon gekregen!
Dank aan al degenen die het afgelopen jaar hard gewerkt 
hebben aan de diverse activiteiten en aan het boek: Wilbert 
Hettinga, Cock de Jong, Machiel Kleemans, Pauline Kolman-
Backbier, Ton van Schie, Wil Witte, Manon Krol, Dé Steures 
en vele anderen.
Het Jubileumboek komt rond Kerstmis uit. Pastoor Smith

Koor bij de slotviering, op het Hoogfeest van Chistus Koning.

of indien gewenst de pastoor. Als een goed begin het halve 
werk is, kunnen we toch maar beter goed beginnen? 

Zalig Nieuwjaar Pastoor Smith

Open Kerk met Aanbidding en 
Rozenkrans

Helaas zijn de kerken in ons Noordelijk Nederland zelden 
open. Een teken van armoede. Des te kostbaarder wanneer 
de kerk een uurtje door de week open is. Om zo maar even 
binnen te lopen om een kaarsje aan te steken of wat te bid-
den. Elke tweede woensdag is de Sint-Petruskerk open van 
11.00 tot 12.00 uur.
Er is dan ook Eucharistische aanbidding, dat maakt een be-
zoekje weer even wat anders. Om 11.30 uur wordt de Ro-
zenkrans gebeden. Voorin het portaal ligt een intentieboek. 
Daarin kunnen bepaalde gebedsintenties opgeschreven 
worden, waarvoor de Rozenkrans dan gebeden wordt. Dit 
boek ligt er ook in de weekeinden. Maar het is natuurlijk 
mooi om zelf mee te komen bidden.
Woensdag 11 januari, 8 februari en 14 maart, 11.00 - 12.00 
uur Open Kerk.

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

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

Zondagmorgen 9.30 uur  
Eucharistieviering, crèche en 
kinderwoorddienst.

Dinsdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.

2e Woensdag 11.00 -  12.00 uur 
Open Kerk.

Vrijdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.

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

AGENDA
Zie ook de liturgiekalender op 
pagina 34 en 35.

December
Woensdag 14 december
11.00 - 12.00 uur Aanbidding 
met biechthoren.

Donderdag 15 december
• Ouderenmis in de Sint-Josep-
hkerk (Zie daar).
• 14.00 - 16.00 uur Aanbid-
ding in de Sint-Josephkerk met 
biechthoren.

18 december 16.00 uur  
Kerstsamenzang.

Vieringen rond Kerstmis
Zaterdag 24 december
• 19.00 uur Gezinsviering
• 22.15 uur Nachtmis met Sint- 
Petrusprojectkoor.

Zondag 25 december
9.30 uur Hoogmis met  
Cantorij.

Maandag 26 december Tweede 
Kerstdag
9.30 Mis met Dameskoor Har-
tebrug.
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Oud en Nieuw
Zaterdag 31 december
17.00 uur Gebedsviering en 
erna oliebollen.

Zondag 1 januari 2012
09.30 uur Mis met volkszang.

Januari 2012
Donderdag 5 januari
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 7 januari
Pater Pio Gebedsgroep.

Zondag 8 januari
Driekoningen – Huiszegen.

Dinsdag 10 januari
JP2 groep. Zie jongerenfolder 
voor het hele jongerenpro-
gramma of www.jpleiden.nl.

Woensdag 11 januari
11.00 - 12.00 uur Aanbidding.
Om 11.30 uur wordt de Rozen-
krans gebeden.

Donderdag 12 januari
Start CaFE-avonden. Zie de  
catechesefolder en elders.

Zondag 15 januari
Dankmis voor de zalige paus 
Johannes Paulus II.

Donderdag 19 januari
14.00 - 16.00 uur Aanbidding in 
de Sint Josephkerk.

Zaterdag 21 januari
19.00 uur Gezinsmis met Kin-
derkoor.

Februari
Zaterdag 4 februari
Pater Pio Gebedsgroep.

Woensdag 8 februari
11.00 - 12.00 uur Aanbidding.

Kerkbestuur
Pastoor Smith, Voorzitter
Jan Willem Severijnen,  
Secretaris
Jan Burgmeijer,  
Penningmeester
Ria Huisman, Liturgie 
Cock de Jong, Catechese
Ber Langezaal, Diaconie
Wilbert Hettinga, Algemene 
zaken.

Kerstsamenzang

Op zondag 18 december staan vanaf 15.30 uur de kerk-
deuren van de gastvrije Sint-Petruskerk open, om ieder-
een te verwelkomen bij de traditionele kerstsamenzang.
Om 16.00 uur zullen de eerste klanken van het orgel 
klinken om ons te begeleiden bij het openingslied ‘Komt 
allen tezamen’.
Vele bekende kerstliederen zullen daarna uit volle borst 
meegezongen kunnen worden.
Een nieuw kerstverhaal zal niet ontbreken en ook de 
aanwezige kinderen kunnen zingend hun eerste stap 
zetten op weg naar ‘The Voice of the Angels’.
De soepel gezongen stembanden kunnen zo rond 17.00 
uur op temperatuur gehouden worden met warme cho-
colademelk of Glühwein.
Vergeet u niet een geldelijke bijdrage mee te nemen 
voor het diaconale project, de restauratie van onze  
zusterkerk de Petrus & Paulus in Jimma, Ethiopië?

Namens de organisatie, Peter van der Salm.
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Christendom en geloof
Wat geloof jij nu?! Hoe verbind jij je leven met ge-
loofstraditie? Aan de hand van je eigen ervaringen 
word je uitgedaagd om te zoeken wat jou verder helpt 
en inspireert in je geloof. Dat gebeurt op creatieve wij-
ze bij het Leidse studentenpastoraat. Nodig is alleen 
nieuwsgierigheid en openheid om te leren! Data in 
overleg. Tijd 19.30-21.45 uur. Begeleiding en aanmel-
ding elisewoertman@hotmail.com of robvanwaarde@
gmail.com. Info ook over andere activiteiten van het 
studentenpastoraat op www.discoveryourmission.nl.

De opening van de Katholieke 
JongerenDag (KJD) op 6 novem-
ber was weer sprankelend, met 
een introductie van het thema 
‘vuur’ door verschillende gasten 
en geweldige muziek. Hierna 
lieten de mannen van het jonge-
ren programma ‘kraakhelder’ op 
radio Maria, ons zien hoe zij hun 
radioshow maken. 

Dat was super leuk was om te zien en ze-
ker een goede reclame voor hun show. 
Hierna kon je allerlei workshops volgen 
en waren er twee grote markten met al-
lemaal stands van verschillende organi-
saties met interessante en leuke infor-
matie, initiatieven en activiteiten. Zo 
bestaat er een site waar je digitaal een 
kaarsje kan branden, worden er geweldi-
ge kampen, reizen en activiteiten georga-
niseerd, kon je geweldige CD’s en boeken 
kopen en natuurlijk heel veel inspire-
rende mensen ontmoeten. Een stand die 
mij in het bijzonder is bijgebleven, was 
een stand van een meisje die zelf CD’s had 

Naar aanleiding van kaartjes met o.a. een 
kruis, een kaars, een kerkgebouw, een vraagte-
ken en een verkeersteken werd gesproken over 

de vraag ‘Wie of wat heeft jou vandaag hier 
naar toe gebracht?’ 
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Tot deze jongeren zou ik nog willen zeg-
gen: ”Super bedankt en tot volgend jaar!” 

Liesbeth Boons

ingezongen en deze 
verkocht om zo geld 
in te zamelen om 
een behandeling 
voor een doodzieke 
vriendin te bekos-
tigen.

Workshop ‘Heilig worden’
Zelf heb ik een workshop gevolgd om meer 
inzicht te krijgen in de verschillen tussen 
arm en rijk in de wereld door middel van 
een spel, waarbij ik me weer eens extra re-
aliseerde hoe ongelofelijk blij ik kan zijn 
dat mijn wiegje in Rotterdam stond. Ook 
ben ik naar een workshop gegaan over hoe 
je Heilig kan worden waarbij we een film 
hebben gezien en uitleg hebben gekregen 
over het leven van de heilige Jose-Maria, 
wat heel inspirerend was. Het hoogte punt 
van de KJD was natuurlijk de Mis, in een 
geweldig grote zaal helemaal gevuld met 
enthousiaste jongeren waarbij het WJD 
gevoel weer helemaal terug kwam! Kort-
om de KJD was weer geweldig, en wat gaaf 
dat er ieder jaar weer jongeren zijn die 
zich voor deze dag willen inzetten.

KJD weer zwaar oké!

JP
 L

ei
de
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l l l   JP Leiden Agenda  l l l   Er is 
de komende tijd weer van alles te doen 
en te beleven in JP Leiden!  l l l   Bij-
voorbeeld: 8 december: Verdiepings-
groep 19.45-21.30 uur  l l l   13 de-
cember: JP2-groep 19.45-21.30 uur  
l l l   6 januari: tienergroep 19.45-
21.30 uur  l l l   10 januari JP2-groep 
19.45-21.30 uur  l l l   12 januari Ver-
diepingsgroep 19.45-21.30 uur  l l l  
13 januari H. Mis 19.00-19.30 uur. Ben 
je benieuwd naar wat er op de avonden 
wordt besproken? Kijk op www.jplei-
den.nl en meld je meteen aan voor de 
nieuwsbrief. We hopen je te zien!

Op bezoek in de moskee
Dinsdag 1 november was er een inlooplezing 
van JP Leiden in de moskee in Leiden. We 
verzamelden na de Mis en fietsten er samen 
naartoe. Aangekomen bij de moskee, moes-
ten we onze schoenen uittrekken in het hal-
letje. 
Op onze sokken kwamen we binnen in de ge-
bedsruimte, waar op de muur ‘welkom’ was 
geprojecteerd. We ontmoetten daar een vrij-
williger van de moskee, die een presentatie 
voor ons had voorbereid. 
Eerst kregen we wat te horen over wat de  
Islam inhoudt: dat Allah gewoon God bete-
kent bijvoorbeeld. Daarnaast werd Jezus 
in de Islam belicht, want Hij komt daar ook 
voor. Er was verder veel ruimte voor onze 
vragen, die je normaal natuurlijk niet zo snel 
kunt stellen. 

Sterrenpatroon op het dak
De vrijwilliger deed zijn best om vooral de 
overeenkomsten te laten zien tussen de  
Islam en het Christendom, in plaats van de 
verschillen die vaak belicht worden. Ten-
slotte vertelde hij over de nieuwe moskee die 
zij aan het bouwen zijn. Het wordt niet al-
leen een plek om te bidden, maar er komen 
ook klaslokalen in waar huiswerkbegeleiding 
gaat worden gegeven en een ruimte voor een 
bibliotheek. Aan alles bleek te zijn gedacht: 
zelfs van boven ziet het gebouw er mooi uit. 
Op het dak is namelijk een sterrenpatroon te 
zien dat overal in terugkomt. 
Ik vond het een zeer geslaagde avond, waar-
in we veel van elkaar geleerd hebben. En als 
de nieuwe moskee af is, hoop ik dat wij die 
ook gaan bezoeken.
 Margreet Beenakker

  l l l   Vrijdag 13 januari Feest in Lei-
den voor alle jongerengroepen in het 
bisdom Rotterdam en dat zijn er meer dan 
100! Ben je erbij?  l l l   En dan ook nog: 
van 9 tot 18 april Jongerenreis naar Isra-
el! Een unieke kans om het heilig Land te 
bezoeken! Langs de plaatsen van Jezus, 
verblijf in kloosters ontmoetingen met 
bewoners. Voorbereidingsavonden op 19 
januari, 15 februari en 23 maart met kape-
laan Remery en in samenwerking met Kerk 
in Nood. Kosten € 900,-, voor studenten  
€ 600,-. Info en opgave www.jpleiden.nl  
voor informatie en opgaveformulier. 
Slechts 23 plaatsen!  l l l
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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. 071 522 06 55, e-mail: bie00220@planet.nl
Kopij-adres: Frances Verhaar, tel. 071 572 78 88, e-mail: francesverhaar@zonnet.nl

De Instrumentele Scratchdag

wordt gehouden op 21 januari 2012 onder leiding van 
Hendrik Jan Brethouwer. 

In overleg met hem is gekozen voor het volgende 
scratchprogramma;
Beethoven – Europees Volkslied;
Bernstein – West Side Story;
Brahms – Hongaarse Dans nr. 5, 6 7;
Saint-Saëns – Danse Macabre;
Smetana – Moldau;
Williams – Harry Potter and the chamber of the secrets.

Voor het scratchorkest hopen we op 60 musici. In-
schrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding per 
instrument en met een goede verhouding in niveaus. 
Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 5,-- ge-
vraagd als tegemoetkoming in de onkosten van mu-
ziekrechten, koffie en thee.

Dagprogramma: 

  9.30 - 10.00 uur welkom – koffie
10.00 - 13.00 uur repetities
13.00 - 14.00 uur lunch (zelf meenemen)
14.00 - 17.30 uur repetitie
20.00 - 22.00 uur concert.

Bij voldoende belangstelling is er een oefendag op 14 
januari 2012. Voor uitgebreide informatie kijk op onze 
website www.deregenboogmerenwijk.nl. Men kan 
zich via deze website opgeven.

De Scratchkorendag op 21 april 2012
Onder leiding van dirigente Marja Goudzwaard. Meer 
informatie in het volgende nummer van Rondom de 
Kerk.

de ster in de donkere nacht
laat haar licht schijnen op een wonder:
de geboorte van een kind,
het kind van de belofte.

niet meer alleen op aarde, 
niet langer verdwaald,
het kind man geworden 
noemt zijn God: Onze Vader.

Frances Verhaar

Looddag 2011 een succes
De Landelijke Oecumenische OntmoetingsDag bracht men-
sen uit alle delen van het land naar de Regenboog. Dag-
voorzitter drs. Henk van Hout keek terug op de gebeurte-
nissen van het afgelopen jaar. Professor Christiane Berkvens 
gaf een powerpoint presentatie over het thema van de dag: 
De Hoop. Ze relateerde de hoop aan onze cultuur en de 
Bijbel en droeg daarbij interessante citaten aan. Zoals van 
Vaclav Havel: “Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Even-

min is het de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel is het de zekerheid 
dat iets zinvol is afgezien 
van de afloop, het resul-
taat.” ’s Middags konden 
bezoekers kiezen uit vijf 
workshops om het thema 
De Hoop verder uit te 
werken. Daarvan werd 
in een voltallige zitting 
verslag gedaan. Na een 
korte viering droeg Frans 
Voets het stokje over aan 
de gemeenschap van Rot-
terdam Omoord, waar in 
2012 de Looddag gehou-
den zal worden.

28 29

De Regenboog nodigt iedereen uit om 
mee te komen zingen of te musiceren in:

Het bijzondere kerstconcert
Op zondag 18 december om 19.30 uur is er in de Regen-
boog een bijzonder kerstconcert. De toegang is gratis. Aan 
het begin zingen we samen bekende kerstliederen. Vanwe-
ge het veertigjarig jubileum van onze Geloofsgemeenschap 
zal het Regenboogkoor daarna, samen met de Christelijke 
Gemengde Zangvereniging Excelsior uit Lisse, de ‘Promise 
of Christmas’ van Dan Burgess uitvoeren. Een prachtige mu-
zikale getuigenis van het kerstverhaal. Het stuk bestaat uit 
meerdere delen die zeer afwisselend zijn in ritme en me-
lodie, maar in woord en muziek prachtig harmoniëren. U 
zult genieten van melodieën die variëren van ingetogen tot 
triomfantelijk, ontroerend en feestelijk en die moeiteloos in 
elkaar overlopen en elkaar afwisselen. De muzikale leiding 
is in handen van Marja Goudzwaard.

De musical ‘Het Geschenk’
Voor jongeren tussen de 4 en 12 jaar wordt op 11 februari 
een musical ingestudeerd én uitgevoerd. Vijf professionals 
van Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos nemen de 
kinderen op sleeptouw en stomen ze klaar voor een fan-
tastisch optreden aan het eind van de dag. De musical met 
de naam ‘Het Geschenk’ gaat over Naäman, een rijke man 
die een groot probleem heeft dat niemand kan oplossen. 
Tot de slavin Alma een goede raad voor hem heeft, die alles 
zal veranderen. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich 
opgeven via www.deregenboogmerenwijk.nl. Er zijn ook 15 
tot 20 hulpouders nodig voor verschillende hand- en span-
diensten om deze dag goed te laten verlopen.

VIERINGEN
Iedere zondag 10.00 uur  
Viering van Woord en Tafel.
Er is een crèche voor de aller-
kleinsten en kindernevendienst 
voor de kinderen van de basis-
school.
Na de viering is er koffie en  
limonade en gelegenheid elkaar 
te ontmoeten 

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er 
van 9.30 – 9.45 uur een morgen-
gebed in het Stiltecentrum. U 
bent van harte welkom.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de  
Regenboog is iedere werkdag 
van 10.00 – 12.00 uur geopend 
voor persoonlijk gebed, medita-
tie en bezinning. 

ACTIVITEITEN

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

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de 
maand van 18.00 - 20.00 uur een 
smakelijk drie gangen diner. Kos-
ten € 7,50 opgeven
vooraf via de website.

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

Voedselbank
Help uw noodlijdende mede-
mens aan zijn dagelijks brood. 
Dat kunt u doen door verpakte 
en houdbare producten te de-
poneren in de doos onder de ta-
fel in de hal. Elke maand worden 
deze artikelen weggebracht naar 
de voedselbank Leiden.

Website Regenboog
www.deregenboogmerenwijk.nl.

Kinderkerstfeest
24 december 18.00 uur
Goed nieuws voor iedereen!
Op kerstavond wordt de Regen-
boog even omgetoverd in ‘Her-
berg De Vijf Sterren’. Iedereen 
is daar welkom, om te genie-
ten van luxe in overvloed. Of 
toch niet iedereen? Want wat 
gebeurt er als laat op de avond 
nog een eenvoudig paar aan-
klopt, op zoek naar een slaap-
plaats? De geschiedenis is be-
kend: dan is de herberg vol! Dit 
is het begin van het kerstspel 
dat de kinderen van de Regen-
boog samen met het kinderkoor 
de Spetters dit jaar op het podi-
um zetten. Het kerstspel maakt 
deel uit van een op kinderen 
van 4 tot 12 jaar gerichte vie-
ring, waarin ds. Inge Smidt zal 
voorgaan. Het thema is: ‘Goed 
nieuws voor iedereen’.
U bent van harte welkom op  
24 december om 18.00 uur (zaal 
open om 17.45 uur) in De Re-
genboog, Watermolen 1,  
(Merenwijk). Voor de allerklein-
sten is er een crèche.

Snuisterijenmarkt in
Kerstsfeer

Op zaterdag 17 december van 
11.00 uur tot 16.00 uur organi-
seert de werkgroep ZWO/MOV 
in de Regenboog een bijzon-
dere snuisterijenmarkt t.b.v. het 
opvangcentrum voor kinderen 
in São Gonçalo en voor het op-
vangcentrum voor daklozen 
in Monjolos in Brazilië. Maar 
óók wil de werkgroep de men-
sen een dag vol gezelligheid in 
kerstsfeer aanbieden met een 
loterij, een heuse veiling, diver-
se muzikale optredens, eten en 
drinken en samenzijn.  
Mensen die verkoopbare snuis-
terijen voor deze markt ter be-
schikking willen stellen, kunnen 
deze vanaf 12 december inleve-
ren in de Regenboog.

http://www.deregenboogmerenwijk.nl
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Parochievergadering ‘in winterslaap’
Op 8 november kwam onze Parochievergadering (PV) voor 
(waarschijnlijk) de laatste maal bijeen. Hoewel de PV offici-
eel pas zal worden ontbonden als de nieuwe fusie-parochie 
van de ‘HH Petrus en Paulus’ een feit is, is besloten er nu al 
een punt achter te zetten. Er wordt druk gewerkt aan de vor-
ming van een pastoraatgroep (PG). Na de fusie wordt deze 
de belangrijkste groep in de ‘parochiekern Lam Gods’ en 
wordt het hebben van een eigen PV overbodig. De PG wordt 
een groep vrijwilligers die onder leiding van een lid van het 
pastorale team de dagelijkse (pastorale) leiding krijgt in 
onze ‘parochiekern’. Er is besloten de PV slapend te maken 
tot de fusie; maar zonodig kan deze alsnog bijeen komen.
Vanaf het samengaan van de parochies van de H. Leonardus, 
H. Antonius en Maria Middelares per 1 januari 2002 heeft de 
PV het bestuur met raad en daad bijgestaan en was de PV 
een plaats waar de werkgroepen ervaringen konden delen. 
De laatste bijeenkomst stond in het teken van terugblikken 
en vooruitkijken en werd feestelijk afgesloten. Alle leden 
ontvingen als dank voor hun jarenlange inzet (velen zijn lid 
vanaf het eerste uur!) de ‘Lam Gods kaars’.

De PV-leden Nora Bakker, Hans Bots, Ineke Buis, Joke van der Helm, Paul 

Kessler, Ali van Leeuwen, Lous Roman en Dé Steures samen op de foto 

met pastor Inge Elling en vertegenwoordigers van het bestuur na afloop 

van hun laatste bijeenkomst. Op de foto mist u Henk Buis en Gerard 

Rozemeijer, zij moesten door omstandigheden verstek laten gaan.

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.

Zalig Kerstmis, Zalig Nieuwjaar
Bijna ongemerkt, het prachtige najaarsweer heeft ons een 
beetje op het verkeerde been gezet, zijn we dan toch in de 
Advent terecht gekomen. Advent, tijd van uitkijken naar, 
tijd van wachten, tijd van hoop en van groeiend vertrou-
wen, elke week een beetje meer. We maken ons op om het 
Christuskind op een goede manier te ontvangen.
Rond Kerstmis is hij nog in ons midden, collega pastoraal 
werker Frank Burgers, die vanaf mei meegewerkt heeft in 
onze parochie en in de Hartebrugkerk. Per 1 januari zal hij 
ons definitief verlaten. Graag wil ik Frank dankzeggen voor 
het werk dat hij te midden van ons verricht heeft. We wensen 
hem een mooie toekomst toe, samen met zijn vrouw Ada.
U allen wil ik van harte Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar 
toewensen. Een spannend jaar gaan we tegemoet in onze 
Leidse parochies. Het zal een jaar worden waarin er hoe dan 
ook veranderingen zullen plaatsvinden. Dat het een door 
God gezegend jaar mag zijn. Dat Gods goede Geest de rich-
ting aan mag geven waarin we als parochianen en als pasto-
res zullen gaan. 

Inge Elling, pastoraal werker

Haal de kerstsfeer in huis: grootse 
kerststerren verkoop

Dankzij onze contacten met de bloemenveiling van Aalsmeer 
hebben wij weer de hand weten te leggen op rode en witte 
kerststerren van een geweldige kwaliteit!
Op de zondagen 11 en 18 december is het zover. Wees er 
snel bij na de vieringen om deze prachtige planten, tegen 
een prijs die absoluut concurrerend zal zijn, in uw bezit te 
krijgen. De voorraad is beperkt en op = op!!
De opbrengst komt ten goede aan het Longevus-project.

Meezingers met de Kerst?
Het kinderkoor ‘De Vlammetjes’ hoopt dat er wat kinderen 
willen meezingen op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. De re-
petities zijn op maandag van 18.45 tot 19.30 uur. Dan kun je 
meteen kijken of je het leuk vindt!
De gemengde koren zoeken ook tijdelijke uitbreiding voor 
de Kerst. Wilt u weleens uw stembanden oefenen? Het koor 
van de Antonius repeteert op woensdag, dat van de Maria 
Middelares op donderdag, beide van 20.00 tot 21.30 uur.
U bent extra welkom in de decembermaand!

3130

‘50 jaar op eigen wijze’
Er liggen nog exemplaren van het gedenkboek van de 
Antoniusparochie 1961 - 2011 op het secretariaat. Een te-
lefoontje of mailtje (zie boven) is voldoende om er een te 
krijgen! Het prachtige boekje is gratis, dus….

OJA activiteiten
Op de eerste dag van de herfstvakantie was het thema 
‘Thank you for the music’. Iedereen moest de titel op-
schrijven van een lied dat hem of haar aansprak.
Deze werden verzameld zonder dat we van elkaar zagen 
wie wat had ingeleverd. Daarna werden de liedjes via 
youtube ten gehore gebracht en moesten we raden wie 
welk lied had ingeleverd. De begeleiders, Pieter en Irma 
deden ook mee. Ondanks dat we niet met heel veel wa-
ren, viel dat helemaal niet mee!
Daarna luisterden we naar verschillende soorten muziek: 
Gregoriaans, van Taizé, gospel, psalmen e.d. De menin-
gen hierover waren heel uitgesproken!
We moesten proberen twee soorten muziek naast elkaar 
op een canvas doek met verf uit te beelden. De helften 
verschilden sterk in kleur en vorm. Een boeiende avond!

Op 11-11-11 was het thema ‘Als je maar echt wilt’. Het 
ging over tegenslagen en of je daar zelf wat aan kan 
doen. Heb je je leven in eigen hand? We hebben als voor-
beeld een spelletje gedaan. Iedereen moest de cijfers 1 
tot en met 100 opschrijven, maar er was maar één pen. 
Om de beurt gooiden we met een dobbelsteen en als je 
zes gooide, mocht je de pen pakken en gaan schrijven, 
maar zo gauw een ander zes gooide pakte die de pen 
af. Wie als eerste 100 getallen had opgeschreven had ge-
wonnen. Dat was veel geluk en een beetje strategie. 
Bij het kijken naar een stukje Voice of Holland bleek dat 
niet iedereen talent heeft, maar toch meedoet. Daarna 
hebben we psalm 139 gelezen waaruit blijkt dat het voor 
God niet uitmaakt of je succesvol bent of niet. Hij houdt 
van je zoals je bent. Het was gezellig en ook leerzaam!

Eerste Heilige Communie 2012
Het komend jaar zal dit feest op zondag 3 juni gevierd 
worden. Kinderen die in groep 4 van het basisonderwijs 
zitten of geboren zijn vóór 30 september 2004 komen 
hiervoor in aanmerking. Vanaf Kerstmis ligt er in beide 
wijkkerken een  inschrijfformulier. Aanmelden kan ook 
bij het secretariaat, telefonisch en per e-mail ( zie hier-
boven).
Ter voorbereiding is er voor de kinderen een aantal bij-
eenkomsten gepland. De informatieavond voor ouders 
is op 6 februari om 20.00 uur in Antoniuskerk, waar de 
koffie vanaf 19.45 uur klaarstaat. Op deze avond komen 
inhoudelijke en praktische zaken aan bod.

De Communiewerkgroep

Door-de-weekse Vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdag 13 december en 17 
januari om 9.00 uur een Woord- 
en Communieviering.
Vrijdag 6 januari en 3 februa-
ri t.g.v. de eerste vrijdag van de 
maand om 9.30 uur een  
Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum Robijnhof
Op maandag 19 december is de 
kerstviering om 14.30 uur. 
Op vrijdag 6 januari en 3 februari 
om 15.00 uur een viering.

Serviceflat ‘Schouwenhove’
Op maandag 19 december en 23 
januari 2012 om 10.30 uur een 
Woord- en Communieviering.

Gedoopt
Kizzy Jo-An is de dochter van  
Fabian Wielders en Ilja Brandsma 
uit Voorschoten. Zij werd  
gedoopt op 16 oktober.
Wij feliciteren de ouders van  
harte met deze bijzondere dag in 
het leven van hun kind.

Overleden
Op 29 oktober overleed Joannes 
Aloysius Maria Vermeulen. Hij 
was 88 jaar en woonde in  
Roomburgh.
Na de uitvaartviering in de  
Antoniuskerk werd hij begraven 
in Sassenheim.
Wij wensen de nabestaanden 
kracht toe.

Adventsactie
Onze parochie heeft gekozen 
voor een project van jonge we-
duwen in West-Kenia die grond 
willen aankopen om voedselvel-
den aan te leggen. Steun deze 
actie door uw bijdrage in de  
Witte bus (MM-kerk) of de Brui-
ne kist (Ant.).

Gezinskerstviering
Deze Woord- en Communievie-
ring is op zondag 25 december, 
1e  Kerstdag om 10.00 uur in de 
Maria Middelareskerk, m.m.v. 
kinderkoor ‘De Vlammetjes’.

Kinderwoorddiensten
Deze zijn op zondag 11 en 18 de-
cember en 12 februari in de Ma-
ria Middelareskerk om 9.30 uur.

Eindejaarsviering
Deze oecumenische viering 
wordt gehouden op zaterdag 
31 december om 16.30 uur in 
de Antoniuskerk.
Na afloop is er een gezellig  
samenzijn met o.a. oliebollen.

Week van de eenheid
Van 18-25 januari is de week 
voor de eenheid van alle chris-
tenen. Op zondag 22 januari is 
er een Oecumenische dienst in 
de Antoniuskerk om 11.00 uur.

Patroonsfeest
Maria Middelareskerk
Dit feest vieren we op zondag 
5 februari om 10.00 uur in ge-
noemde kerk.
De collecte die gehouden zal 
worden is voor Memisa.
Die zondag is er uiteraard 
geen viering in de Antonius-
kerk.

Bijbelavonden
Deze zijn op 19 januari en  
9 februari in de pastorie van 
de Antoniuskerk om 19.30 uur. 
De avonden staan o.l.v. cate-
chete Marieke Maes. Voor ie-
dereen toegankelijk, zonder 
aanmelding vooraf.

Opbrengst bijzondere  
collectes
Jubileum  Antoniuskerk
Deze was bestemd voor een 
imkerproject voor gehandi-
capte oorlogsslachtoffers in 
Eritrea en bracht 666,55 euro 
op. 
Wereldmissiedag
Deze bracht in onze paro-
chie 339,30 euro op. Hartelijk 
dank, namens de organisaties!

Kerk schoonmaken
Wij vragen uw hulp daarbij op 
maandag 12 december en 16 
januari om 9.15 uur in de  
Maria Middelareskerk.

Actie Kerkbalans 2012
Deze is van 15-30 januari  
onder het motto: ‘Daar geef 
je voor’. Op alle adressen van 
onze parochianen wordt de 
informatiebrief bezorgd.
Wacht niet te lang met de af-
handeling van de actie!
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Laura Valiani
42 jaar
Vrijwilliger in de OLV Hemelvaart/
Sint-Josephparochie

Wanneer ben je naar Nederland gekomen?
Ik ben acht jaar geleden definitief in Nederland gaan wonen 
vanuit Perugia in Italië. Samen met Paul heb ik eerst in Maas-
tricht en Utrecht gewoond. Vorig jaar zijn we naar Leiden ver-
huisd. Hij werkt in Den Haag en dan is Leiden wel handig. We 
kwamen al regelmatig in Leiden, voor de processies en de spe-
ciale Missen ter herdenking van de sterfdag van Luigi Giussani, 
de oprichter van de beweging Gemeenschap en Bevrijding. 
Daar zijn we lid van.

Wat doe je voor werk als vrijwilliger?
Ik ben bezig met de Catechese van de Goede Herder, dat is een 
programma voor kinderen van drie tot twaalf jaar. Vanuit mijn 
ervaring in Utrecht is mij gevraagd om deze catechese op gang 
te brengen. Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Boven-
dien is dit een catechese waar ik zelf ook God ervaar als ik mee-
doe met de kinderen, het is eenvoudig, je ervaart het wonder 
van het geloof als je ziet hoe kinderen bezig zijn met de dingen 
die we aanreiken en zo leer je zelf ook bij. Kinderen beseffen 
heel goed wat heilig is. Nu maken we allerlei materiaal voor de 
Kerststal voor de catechese. Het is heel wat werk!

Hoeveel kinderen doen nu mee aan deze  
catechese?
Op dit moment doen zo’n twintig kinderen mee aan deze  
catechese. We zijn in Leiden bezig met de kinderen van drie 
tot zeven jaar. Onze eigen kinderen, onze zoon van 7 en onze 
dochter van bijna 5 doen ook mee. We werken met een vaste 
kern van vijf catechisten, Loes, Bernadette, Jozien, Mariëlle en 
ik. Daarnaast hebben we de nodige assistentie van ouders en 
kennissen. De kinderen komen niet alleen uit Leiden, maar ook 
uit Zoetermeer en Voorschoten.

Wat zou je verder nog willen doen?
Nou, ik ben ongeveer drie dagen per week bezig met de cate-
chese van de Goede Herder! Wel zie ik het nog als een uitdaging 
om bezig te zijn met het archief van de Joseph. Ordenen vind 
ik een prettige bezigheid. Wat ik eerder ook heel leuk vond is 
het koken voor de kapelaan. Die vroeg vorig jaar of ik iemand 
kende die Italiaans kon koken. Dat heb ik toen natuurlijk zelf 
gedaan. 

Wat betekent het Kerstfeest voor jou?
Ik wil graag de Advent innerlijk beter beleven en focussen op 
de verwachting van de Menswording van Jezus. Hoe zit het 
met het menselijke en goddelijke aspect in onszelf? We zijn 
gemaakt naar beeld en gelijkenis van God, we zijn mensen met 
een ziel. Hoe beleef je dat?
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Kerststal van karton in Uden
Wat maakt de kerststal zo bijzonder en geliefd? Misschien wel dat 
je er zo makkelijk bij kan gaan staan, niet afstandelijk als een 
toeschouwer, maar als deelnemer. Wij voelen ons allemaal als een 
herder betrokken bij de geboorte van het Kind. 
Met dit gegeven speelt Couzijn van Leeuwen in zijn monumentale kerst-
stal, die hij in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden opbouwt. Een 
zaal van 12 meter lang, 8 meter breed en 3.5 meter hoog wordt ingericht 
als kerststal van karton. Rondom de figuren en de stal worden plateaus 
en tribunes opgetrokken die ruimte bieden aan 1000 poppen, zelfpor-
tretten in de vorm van kleine mensjes, gemaakt door 1000 kinderen en 
hun (groot)ouders. De kerststal is te zien van 12 december tot 19 febru-
ari. Meer info www.museumvoorreligieuzekunst.nl. Dit museum is bij-
zonder de moeite waard!

Kerststallen in het Stadsklooster!
Een bezoek aan de kerststallententoon-
stelling van broeder Frans Wils is voor 
groot en klein een hoogtepunt rond de 
kerstdagen! 
Ook in dit jubileum jaar, 150 jaar Stads-
klooster Den Haag, zijn in en om het woon-
huis van de broeders van Maastricht hon-
derden kerstgroepen te bewonderen. 
Naast het bekijken, aanraken van de kerstgroepen zijn er diverse acti-
viteiten, zoals het Kerstverhaal beluisteren in de kerstboekenkamer, 
glas schilderen, muziek luisteren of meezingen, en voor kinderen kerst-
mandala’s kleuren en een speurtocht. Op zondag 18 december wordt om 
14.30 uur de tentoonstelling officieel geopend door wethouder Karsten 
Klein. Aansluitend kunt u kerstliedjes meezingen met Inburgeraarskoor 
Haagse Nieuwe. Info en openingstijden www.stadskloosterwesteinde.
nl. Contact kerststallenstadsklooster@live.nl.

Programma Vrouw & Geloofgroep 
Het thema voor de donderdagochtenden van de Vrouw & Geloof-
groep Leiden en omgeving is dit jaar ‘Zoeken en gevonden worden’. 
Als het leven begint, begint het zoeken. De mens zoekt God en God 
zoekt de mens die naar Hem zoekt. 

Wij gaan met elkaar op zoek in heilige woorden, gesprek, stilte en gebed. 
Het zoeken, ruimte maken in hart en tijd, levert Goddelijke liefde, vreug-
de en blijdschap op. Wat zal ik doen om door Hem gevonden te worden? 
Data de bijeenkomsten zijn op12 januari Zohra Le Rutte, beheerder Soe-
fi-tempel: Het innerlijke pad en het belang van de adem bij de weg van 
devotie, 26 januari, Rita van der Eijk-Lamein, directeur St. Meredia: be-
kend maakt bemind, 9 februari Wina Hordijk, predikant Luchthavenpas-
toraat Schiphol: ‘en gevonden in de hectiek van Schiphol, een kruispunt 
van wegen’, 1 maart Alida van Velzen, oud-lid van VLAM Vrouw en Geloof: 
De kracht in de vrouw, 15 maart Anki Peper, dominee: Martha en Maria, 
accent op Martha, 29 maart: Martha en Maria, accent op Maria. 
Plaats Verbum Deï, Utrechtse Veer t/o woonboot 39  
(aan de achterzijde van de Plantage). 
Tijd 9.30 tot 11.30 uur. De deur is open om 9.15 uur.  
Bijdrage € 5,- per ochtend. Voor koffie en thee wordt gezorgd.  
Info en aanmelding Joke de Haas-Nozeman, thdehaas@casema.nl of 
Reni Brokaar-de Koning, brokaar@xs4all.nl. 
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Kerstgedichtje

Als een warm vlammetje, dat twinkelt in de duisternis,

Zovéél méér, zal het Licht van het kerstkind stralen.

O, Dieudonné, dat straks geboren is,

Laat ons niet langer dwalen.

Het tere Jezus-kinde

Wil mensen, aan zich binden.

Wanneer je dat gaat zien,

Zal Hij, zich laten vinden.

En die geheimenis,

Dat Christus, zelf, de Verlosser is.

Zo vieren we weer Kerst,

en dat is ook de reden,

om tesaam,

op weg te gaan,

naar

een Nieuwjaar,

van voorspoed, geluk en vrede.

M. Verplancke
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LEGENDA
AV = Avondmaalsviering
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
OV = Oecumenische viering
WG = Woord- en gebedsdienst
WCo = Woord- en communie-
  viering
Co   WCo met vrijwilliger 
  als voorganger
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10 Za

11 Zo
 3e zondag Advent

17 Za

18 Zo
 4e zondag Advent

24 Kerstavond

25 Kerstmis

26 Tweede Kerstdag
 H. Familie

31 Oudjaar  Sint Silvester
 

  1 Maria Moeder van God

  7 Za

  8 Zo
Openbaring des Heren
Driekoningen

14 Za

15 Zo
 2e zondag door het jaar

21 Za

22 Zo
 3e zondag door het jaar

28 Za

29 Zo
 4e zondag door het jaar

  4 Za

  5 Zo
 5e zondag door het jaar

11 Za

12 Zo
 6e zondag door het jaar

10

11

17

18

24

25

26

31

  1

  7

  8

14

15

21

22

28

29

  4

  5

11

12

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Schola

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

17.00 GV Kinderen
22.00 EV Nachtmis
  St. Josephkoor

11.15 EV
  St Josephkoor

11.15 EV
  Samenzang

17.00 EV en Te Deum
  St. Josephkoor

11.15 EV
  Samenzang

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

21.30 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor
13.00 Kindje Wiegen

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 GV
  Kinderkoor
22.15 EV Nachtmis
  St. Petrusprojectkoor

09.30 EV Cantorij
12.00 Kindje wiegen

09.30 EV Dameskoor
  Hartebrug

17.00 GV
  Koor

09.30 EV
  Volkszang

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

19.00 GV Kinderkoor
21.00 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 WCo
  Dames/Herenkoor
14.00 Kindje Wiegen

Zie Meerburg

10.30 EV
  Samenzang

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 GV
  Samenzang

09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

22.00 WCo
  Gemengd koor

10.00 WCo
  Kinderkoor

10.30 EV
  Samenzang

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

10.00 WCo
  Gemengd koor
  Patroonsfeest

09.30 WG Kinderkoor
  en Samenzang

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.00 EV Samenzang

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

19.00 EV 
  met Te Deum

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

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

10.00 OV AV

18.00 OV Kinderkerstfeest
  Kinderkoor
21.30 OV AV 
  Regenboogkoor

10.00 OV EV
  Arcobaleno

19.00 OV 
  Oudejaarsviering

11.00 OV EV

10.00 OV AV

10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Kinderkoor

10.00 OV EV
  Regenboogkoor

10.00 OV AV

10.00 OV EV
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Vieringen in de periode van 10 december 2011 tot en met 12 februari 2012
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

19.00 GV Kinderkoor
21.30 EV Jongerenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor
15.00 Kindje Wiegen

11.00 EV/Kerstspel
  Kinderkoor

Zie Menswording

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

20.00 EV
  Gemengd koor

16.30 WG OV

11.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 WG OV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Samenzang

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

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

Februari Februari

Januari Januari
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19.00 Eigentijdse CD
  viering met koor

09.30 EV CD
  Parochiekoor

19.00 GV CD
  Kinder- +Jongerenkoor
21.00 EV SJ
23.00 Eigentijdse viering CD

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 Oudejaarsviering SJ
  Parochiekoor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

19.00 Eigentijdse CD
  viering met koor

09.30 OV
  In de Dorpskerk

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 Eigentijdse CD
  viering met koor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV
  Samenzang

19.00 GV
  Kinderkoor
21.30 WCo EMS koor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 GV
  Kindje wiegen

19.00 Gebedsviering
  Samenzang

11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV
  Samenzang

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

SJ

CD

34


