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En het is bekend dat de Heilige 
Petrus is zeer nadrukkelijk met de 
Sleutelstad is verbonden, de sleutels 
in het stadswapen en veel andere 
verwijzingen. De Pieterskerk staat 
midden in de stad en de Sint-Petrus-
kerk domineert de toegangsweg tot 
de stad aan de zuidkant. De toren 
van deze kerk was lange tijd het 
hoogste bouwwerk in Leiden.

De Heilige Paulus
De Heilige Paulus ontbreekt een 
beetje in het stadsbeeld. Dat vond in 
1961 ook de net gearriveerde bouw-
pastoor van de kerk die aan de Vijf 
Meilaan zou worden gebouwd. Helaas 
voor hem, had zijn voorganger (de 
beroemde bedelpater van Schalen, 
die in het harnas was gestorven) als 
naam ’Antonius van Padua’ laten 
vastleggen. Wat nog als mogelijkheid 
overbleef, was het toewijden van 
de glas-in-loodramen aan de apos-
tel Paulus. En zo geschiede. In de 
Sint-Petruskerk is de H. Paulus ove-
rigens ook vereeuwigd in een glas-
in-loodraam, achter het altaar, waar 

Sint Petrus ook 
een raam heeft. 
Petrus en Paulus, 
twee grote hei-
ligen die samen 
de basis voor de 
katholieke kerk 
hebben gelegd. 
Petrus, de Rots 
van de Kerk, en 
Paulus, de Reizi-
ger van de Missie. 
Beiden zijn belang-
rijk, samen gaven ze de kerk vorm en 
zo symboliseren ze ook de veelkleu-
righeid van de RK kerk in Leiden en 
ommelanden. Hun feestdag wordt 
samen gevierd op 29 juni.

De inzendingen
Zestien mensen hebben in de afgelo-
pen tijd twaalf verschillende namen 
voor de nieuwe parochie voorgedra-
gen. Sommige namen werden drie keer 
genoemd, andere slechts één keer. 
Het ging overigens niet om de meeste 
stemmen, maar om een goede sugges-
tie. Enkele namen die ook zijn geadvi-

seerd zijn: Franciscus 
en Clara, Sint Pieter, 
Sint Pancratius en De 
Heilige Familie. De 
Begeleidingsgroep, 
die het proces van 
samengaan leidt en 
waarin alle parochies 
vertegenwoordigd 
zijn, heeft er één 
gekozen en aan de bis-
schop van Rotterdam 
voor laten leggen. Zowel 

de vorige als de nieuwe 
bisschop vonden de 
naam een goede keuze. 
Hopelijk kunt ook u zich 

erin vinden!
Lees verder over onze 
nieuwe parochie, over de 
verbintenis van de naam 

HH. Petrus en Paulus met Leiden en 
over de geschiedenis van de Kerk in 
onze omgeving op pagina 18 en 19.

De HH. Petrus en Paulus, beelden uit ca. 1500. 
Het Hoogfeest ter herdenking van het marte-

laarschap van deze heiligen is op 29 juni.

Pamfletten uit 1853 online 
De wederinvoering van de bisschoppelijke hiërar-
chie in de Nederlandse Katholieke Kerk leidde in 
1853 tot heftige protesten bij de protestanten. Er 
was vrijheid van godsdienst, maar voor het gevoel 
van de protestanten was Nederland nog steeds een 
protestantse natie. Er kwam een regen van pam-
fletten, gericht aan de koning. Het Katholiek Do-
cumentatie Centrum bezit 303 van dergelijke pam-
fletten, die te raadplegen zijn via www.ru.nl/kdc.

Naam van de nieuwe parochie: 

HH. Petrus en Paulus
Met de keuze voor de naam HH. Petrus 
en Paulus voor de nieuwe parochie in 
Leiden en ommelanden wordt een oude 
Leidse traditie in ere hersteld. De eerste 
kapel op Leids grondgebied was in 1121 
al toegewijd aan deze twee heiligen. 
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Allerheiligen en Allerzielen, het 
zijn voor mij kostbare momenten 
om stil te staan bij mensen die 
mij aangesproken hebben in hun 
mens-zijn. Ik verheug me in hun 
levenswijsheid, om hun dood heb 
ik verdriet. Door alles heen blijf 
ik mijn vertrouwen houden dat zij 
kostbaar zijn en blijven, ze zijn 
engelen voor mij, boodschappers 
van het Grote Geheim dat leven is.

In de liturgie van Allerheiligen luidt 
de tekst van de openingszang:  
Laat nu ons hart vol vreugde zijn: wij 
vieren de feestdag van alle heiligen. 
Over hen zijn de engelen blij, en prijzen 
zij de Zoon van God. Zowel wij mensen 
als ook de engelen zijn vervuld van 
vreugde om alle heiligen. Onwille-
keurig denken we dan bijvoorbeeld 
aan de litanie van alle heiligen waar 
de namen van de heiligen genoemd 
worden en waar wij antwoorden: Bid 
voor ons. Het zijn namen van mensen 
die vaak lang geleden hebben geleefd 
en van de kerk de titel ‘heilig‘ ver-
kregen. Hun levensverhaal spreekt 
om de een of andere reden tot onze 
verbeelding. Zelf beleef ik Allerheili-
gen meer met die mensen die voor mij 
‘heel’ zijn, die mij op een bijzondere 
manier aanspreken omwille van wie 
ze zijn, voor wat zij voor mij en ande-
ren betekenen of betekend hebben en 
die een ‘ereplaats’ verdienen.

Heiligen vandaag
Onlangs kreeg ik een verhuisbericht 
waarop stond: “Na 48 jaar daar en 
daar gewoond te hebben, waarvan 25 
jaar alleen, hebben wij de zorg voor 
onze moeder moeten overdragen aan 
de medewerkers van het zorgcen-
trum”. Achter zo’n zin ligt een heel 
levensverhaal verborgen. Afkomstig 
uit een protestantse omgeving was 

Uit de Bijbel

Weest onbezorgd.

Laat al uw wensen

bij God bekend worden

in gebed en smeking,

en nooit zonder dankzegging.
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Help Oegandese gevangen kinderenHartelijk dank!

En hier is alweer het tweede groene nummer van 
Rondom de Kerk. Met nieuws over het samengaan 
van onze parochies, aansprekende acties vanuit het 
Leidse voor mensen in ontwikkelingslanden en pas-
torale artikelen. Én berichten over de vele activi-
teiten die er in en vanuit onze parochies zijn! Plus 
een paar veelbelovende tentoonstellingen over ons 
geloof, vroeger en nu, en nog veel meer. Kortom: 
weer genoeg te lezen en te doen. 
Wij zien dat u als lezer Rondom de Kerk een warm 
hart toedraagt: de opbrengst van de acceptgiro-
kaartactie van voor de zomer is tot nu toe maar liefst 
€ 6.700,-. En van dit bedrag zijn de kosten al afge-
trokken. Hartelijk dank! Het geld zal worden besteed 
aan het bevorderen van goede communicatie met u 
als parochiaan en geïnteresseerde.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Er komt een lied, er komt 
een actie om flessen water 
te verkopen en nog veel 
meer. De Leidse ex-gede-
tineerden Said en Ronald 
gaan zich, samen met een 
aantal studenten, inzetten 
voor kinderen in Oegandese 
gevangenissen.

Op 5 november is van 11.00 tot 15.00 
in de Vredeskerk in Leiden een actie-
dag, waarop van alles te doen is. Dit 
gebeurt onder auspiciën van Exodus 
Leiden, die ex-gedetineerden helpt 
weer in de maatschappij terug te 
komen. Doel van de actie is het lot 
verbeteren van driehonderd kinde-
ren tussen drie en zeventien die in 
een kindergevangenis zitten bij het 
Oegandese Kampala. Ronald en Said 
staan hier helemaal achter, ze weten 
hoe het is om je vrijheid te verliezen. 

Erbarmelijk
Said: “Wauw, wat goed! Dat was het 
eerste wat ik dacht toen ik van deze 
actie hoorde. Ik kom zelf uit Afrika, 
dit gaat me ter harte. Ik hoorde hoe 
kinderen daar van straat worden 
geveegd, bijvoorbeeld bij een staats-
bezoek, en dan in de gevangenis wor-
den gedumpt. Een enkeling zit daar 
terecht, maar het overgrote deel niet, 

www.rondomdekerk.nu

het nog niet gezamenlijk in, het plan 
is om dit volgend jaar wel te doen. Nu 
kiest een parochie bijvoorbeeld voor 
het steunen van een opvanghuis in 
Ecuador voor mensen met een han-
dicap. Zie pagina 14-15.  Sommige 
parochies ondersteunen het Imker-
project in Eritrea. Zie hierover  
pagina 7.   
Katholiek ontwikkelingswerk wordt 
gedaan door mensen in de ontwikke-
lingslanden zelf. Zij nemen initiatief 
en zorgen voor lokaal draagvlak en 
betrekken actief hun doelgroep. 
Meer info www.adventsactie.nl. 

Adventsactie!
Adventsactie is de vorig jaar inge-
stelde nieuwe jaarlijkse actie van 
de katholieke kerk in Nederland. 
Met deze actie wordt uw aandacht 
en financiële steun gevraagd voor 
het kerkelijk ontwikkelingswerk 
in de tijd voor Kerstmis.

Adventsactie adopteert projecten als 
zij geloven in het nut en overtuigd 
zijn dat het geld goed besteed wordt 
en gedragen door de lokale bevol-
king. 
Parochies kunnen een project kie-
zen. Dit jaar vullen onze parochies 

Allerheiligen, Allerzielen

ze verliefd geworden op een katho-
lieke jongen die uitgezonden werd 
naar Nederlands-Indië. Hun liefde 
was heel sterk en ze had er veel voor 
over: terwijl hij weg was heeft zij 
catechese ontvangen en heeft zij 
zich laten opnemen in de katho-
lieke kerk. Na hun trouwen begon-
nen zij in het nieuwe land aan hun 
toekomst. Zij werkte bij om rond 
te komen. Zo poetste zij, in haar 
eentje, de kerk, verzorgde alles wat 
nodig was voor de liturgie en ze was 
de toeverlaat voor mij als pastoor. 
Haar verdriet om de plotselinge dood 
van haar man was groot. Voor mij is 
deze vrouw een mens geweest waar 
ik van durf te zeggen: zij is ‘heel’ 
geworden…een ‘heilige’. 

Vrede wens ik jou
In de liturgie van Allerzielen bidden 
wij in de openingstekst:  
Zoals Jezus gestorven is en verre-
zen, zo zal God hen die in Jezus zijn 
ontslapen, met Hem meevoeren. En 
zoals allen sterven in Adam, zo zul-
len ook allen in Christus herleven. Bij 
de begrafenis van een medebroeder 
zong een bomvolle kerk bij de vre-
deswens: ”Vrede en alle goeds, vrede 
wens ik jou, vrede voor altijd!” Het 
was het lievelingslied van de overle-
dene. In elke bijeenkomst of viering 
zette hij de toon in en met een brede 
glimlach stimuleerde hij om het van 
harte mee te zingen. Als geloofsge-
meenschap verzameld rondom zijn 
afscheid zongen wij dit vol overtui-
ging. 

Allerheiligen, Allerzielen, kostbare 
momenten om stil te staan bij men-
sen die je hebben aangesproken.

Pater Thijs Moons ofmconv. 
emeritus pastoor en assistent

 in de Hartebrugkerk

en er is een enorm verschil met de 
omstandigheden hier in Nederland.” 
Ronald denkt er hetzelfde over: “Ik 
weet hoe moeilijk het is als ze je je 
vrijheid ontnemen, maar als dat ook 
nog eens gebeurt met kinderen die 
lang niet altijd schuldig zijn dan 
is dat verschrikkelijk. Ik wil graag 
meehelpen om daar iets aan te doen.” 
Pim van Doorn van Exodus: “De 
leefomstandigheden daar zijn echt 
erbarmelijk. Kinderen komen al vaak 
op straat terecht omdat ouders niet 
meer dan twee kinderen mogen heb-
ben. Op 5 november komt Jan de Cock 
spreken, die als ontwikkelingswerker 
deze gevangenis kent. We 
gaan ook waterflessen 
verkopen en meer din-
gen doen.” Wilt u ook 
bijdragen? Bankreke-
ning 1590 81 386, tnv. 
Exodus Leiden, ovv. 
Vrijheidsfonds. Zie 
ook www.exodus.nl. 

Rondom de Kerk             oktober 2011
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Geboren in Zoetermeer, 61 jaar en daarvan woont hij nu 
22 jaar in Leiderdorp. Volgens Leo Koot in het mooiste 
stukje van het dorp: bij de Doesbrug. In het voorjaar 
is hij gestopt met zijn werk als bouwkundige. Hij is als 
vrijwilliger actief bij de restauratie van de Meerburg-
kerk. Het Franciscaanse kruisje dat hij duidelijk zicht-
baar draagt laat zien waar zijn hart ligt. 

Interview
Tekst: José Miltenburg

 5

Dat betekent dat ik de geloften afge-
legd heb om mijn leven lang te pro-
beren te leven volgens de regel en 
spiritualiteit van de derde orde.” Leo 
benadrukt hierbij in zijn bescheiden-
heid sterk het woord ‘proberen’. Want 
het lukt heel vaak niet om te leven 
zoals hij echt zou willen. Met een 
lach op zijn gezicht vertelt hij verder 
over zijn gelofte. “Die professie was 
een fantastisch feest. De Leidse afde-
ling was er natuurlijk bij, familie en 
vrienden, collega’s en ook een aantal 
parochianen. Wat ook geweldig is, is 
dat je je werkelijk onderdeel voelt van 
een wereldwijde beweging. En overal 
in de wereld droomt ieder van het-
zelfde ideaal: vrede en alle goeds. Je 
staat er niet alleen voor. Dat steunt 
me echt. ‘Vrede en alle goeds’, dat is 
ook de groet van de Franciscanen.”

De Derde Orde van Sint Franciscus

“Je voelt je deel van 
wereldwijde beweging”

Enkele jaren geleden is hij betrok-
ken geraakt bij de derde orde van 
Sint Franciscus en daarin heeft hij 
dit jaar een officiële stap gezet. Hij 
vertelt hoe hij hiertoe gekomen is en 
wat hem inspireert. 

Geen elitair praatgroepje
“Ik ben lid geworden van de ‘Derde 
Orde van Sint Franciscus’. Dat houdt 
in dat ik wil leven volgens de regel en 
spiritualiteit van deze orde. De teks-
ten van de regel komen vaak direct 
uit de bijbel. Soms gaat de regel nog 
een stap verder. In de Leidse afde-
ling bespreken we hoe we de regel in 
praktijk kunnen brengen. Maar we 
willen niet een elitair praatgroepje 
zijn dat vooral binnenskamers filoso-
feert. We willen zichtbaar zijn in de 
samenleving. We voeren gesprekken 
met het Leidse straatpastoraat over 
projecten die we kunnen uitvoeren.”

Vergeving belangrijk
Leo vertelt wat hem raakt in deze 
regel. “Dat is de vergeving. In de bij-
bel staat dat je zeventig keer zeven 
moet vergeven. Volgens de regel van 
Franciscus duizend keer duizend. Dit 
gaat verder dan de Bijbelse tekst. In 
onze samenleving is vergeving ook 
van groot belang. Vergeving tussen 
familieleden, vrienden maar ook tus-
sen parochies. 
In de biografie over Franciscus van 
Thomas van Celano, een tijdgenoot 
van hem uit de dertiende eeuw, staat 
dat Franciscus in het eerste deel van 
zijn leven aanstichter was van het 
kwaad. Pas toen hij de genade had 
ervaren, is hij gegroeid tot de heilige 

die hij is geworden. Dat spreekt me 
bijzonder aan. Wie je ook bent, wat je 
ook gedaan hebt, je kunt deze stap 
zetten. Dat proberen we als derde 
orde uit te dragen. Het ergste dat 
mensen kunnen doen is denken dat 
ze niet geschikt zijn.” 
Hoe zet je nu zo’n stap naar een der-
de orde? Wat ging eraan vooraf?
“Voordat ik toetrad was ik al buddy 
van aidspatiënten en drugsverslaaf-
den. Dat zijn vandaag de dag mensen 
die worden uitgestoten. Franciscus 
in zijn tijd werd geraakt door melaat-
sen. Hij had er geen angst voor. Ik 
ben op zoek gegaan naar een club 
waar ik me thuis zou voelen, naar 
een groep christenen waarmee ik ook 
over dit soort zaken kon praten. Ik 
was wel heel actief in de kerk maar er 
ontbrak iets in mijn leven. Zo kwam 
ik bij de derde orde.”

Niet altijd zo braaf
“In mijn stoutste dromen zie ik een 
vergelijking tussen mij en Francis-
cus. Ook ik ben niet altijd zo braaf 
geweest. Dat is wel veranderd. Nu 
ben ik lid van de derde orde. Vroeger 
vond ik de Bijbel een vervelend, dik 
boek. Nu vind ik het het mooiste 
boek, een boek waar de mens geen 
genoeg van kan krijgen.” 
Maar wat betekent het voor je dage-
lijkse leven als je lid bent van deze 
derde orde? Leo: “Geen geld om het 
geld willen, me niet hechten aan het 
materiële. Constant maak ik wel een 
afweging hoe met geld om te gaan.

Vrede en alle goeds
In mei van dit jaar ben ik geprofest.  

Leo Koot: 
“Vroeger 

vond ik de 
Bijbel een 

vervelend, dik 
boek”. 

De drie orden van de Franciscanen
De Franciscanen kennen drie orden. De eerste orde 
zijn de paters en de broeders. De tweede orde zijn 
de zusters Clarissen. Beide zijn kloosterorden. 
Zij leven ongetrouwd. Van de derde orde van Sint 
Franciscus zijn leken lid, mannen en vrouwen, ge-
trouwd en ongetrouwd, mensen die midden in de 
wereld staan. De leden willen op een evangelische 
wijze leven, waarbij vreugde, eenvoud en gerech-
tigheid kernwaarden zijn. De derde orde is in Ne-
derland georganiseerd in zo’n vijftien afdelingen. 
De leden komen regelmatig bij elkaar. Meer info:  
www.ofsnederland.nl of bij Lous Roman-Plouvier van 
de derde orde in Leiden, lous.roman@zonnet.nl.
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Katholieke humor?
We lachen heel wat af tegenwoordig. Ga in de 
boekhandel eens kijken naar de schappen met 
kaarten met ‘felicitatie-humor’, en je wordt 
omringd door een zee van vrolijkheid. Of kijk 
naar sommige televisieprogramma’s, waar het 
publiek op grote borden te zien krijgt wanneer 
het moet lachen. Het geschater zal je overspoe-
len als een golf in een deodorantreclame. 

Maar er zijn meer manieren om humor te bele-
ven. Want humor kan een tijdverdrijf zijn, maar 
ze kan ook een onverwacht perspectief bie-
den op een onbeheersbare situatie. Dan wordt 
humor ineens de kunst van het omgaan met 
datgene waar je geen greep op hebt, en waar je 
soms ook niet mee kunt omgaan. En dan zie je 
de mooiste staaltjes voortkomen uit de meest 
akelige situaties. Beroemd is het voorbeeld van 
de Duitse graaf Schulenburg die in 1944 terecht 
stond voor een aanslag op Hitler en werd onder-
vraagd door een onbeschofte officier van jus-
titie. Deze sprak hem steeds aan als ‘schurk’. 
Een keer zei de man per ongeluk ‘graaf’, waar-
op Schulenburg ironisch boog en zei “Schurke 
Schulenburg, bitte”. Hij beheerste de situatie 
op dat moment volkomen. 

Er is veel te zeggen voor een humor waarbij 
het besef van eigen zwakte essentieel is, en zo 
de mooiste uitwegen vindt. Misschien is deze 
humor wel niet zo geschikt  voor de zelfbewus-
te moderne mens. Die is niet zwak. Die neemt 
zichzelf daarvoor veel te serieus. Maar dat besef 
van eigen zwakte opent wel een spiritueel per-
spectief, een perspectief waarin ook misschien 
de ‘katholieke humor’ past. Opvallend aan het 
katholicisme is de permanente creatieve span-
ning tussen spiritualiteit en organisatie, waar-
door het instituut Kerk steeds weer vernieu-
wingskracht toont. Als er katholieke humor 
bestaat, kun je die misschien wel vinden in dit 
spanningsveld. Ik denk  aan paus Johannes XXI-
II die op de vraag hoeveel mensen er in het Vati-
caan werkten, antwoordt: “de helft”. 

Misschien komt die humor wel voort uit een 
spiritualiteit die de eenvoud van de kwetsbare 
mens als basis heeft, en diens permanente ver-
bazing over wat er om hem heen gebeurt. En 
heel misschien is zulke humor wel van alle tij-
den: mild, blij, zo u wilt, rijk aan zelfspot en 
daardoor in staat de spijker op de kop te slaan. 

 Jury Smit
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Interreligieuze dag voor vrede in Assisi
gers van de religieuze wereldtradities, 
alsook ‘mannen en vrouwen van goede 
wil’ uitgenodigd voor een pelgrims-
tocht in de stad van Franciscus. Met 
deze bijeenkomst wil de paus de vijfen-
twintigste verjaardag van dit initiatief 
herdenken. Op 27 oktober 1986 was 
het de eerste keer dat afgevaardigden 
van alle wereldgodsdiensten op uitno-
diging van Johannes Paulus II in Assisi 
bijeenkwamen om te bidden.

Paus Benedictus XVI heeft aangekon-
digd dat er op 27 oktober in Assisi weer 
een interreligieuze dag voor vrede en 
rechtvaardigheid in de wereld wordt 
gehouden. De paus woont de bijeen-
komst zelf bij. Hij noemt de manifesta-
tie een ‘Dag van bezinning, dialoog en 
gebed voor de vrede en de gerechtig-
heid in de wereld’. Voor de bijeenkomst 
heeft de paus christenen van verschil-
lende denominaties, vertegenwoordi-
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In september heeft bisschop Van den 
Hende in de kathedraal in Rotterdam 
geloofsboekjes over de Sacramenten 
en over de Sociale Leer van de Kerk ge-
presenteerd. Deze boekjes worden over 
het hele bisdom verspreid. Mgr. Van den 
Hende: “De eerste serie geloofsboekjes 
is een kernachtige uitleg van de rijk-
dom van de Sacramenten. De tweede 
serie gaat over thema’s van de Sociale 
Leer. Je zou kunnen zeggen dat er twee 
lijnen zijn. Een lijn naar binnen: in ge-

loof gevoed en gesterkt worden door 
Christus in de Sacramenten. Een lijn 
naar buiten om zoals apostel Jakobus 
(Jak. 2, 14-17) het zegt: ‘Je geloof ook 
in daden laten zien’. Ieder mens wordt 
door God geroepen. Deze geloofsboek-
jes helpen je om als gedoopte te besef-
fen dat je een roeping hebt tot opbouw 
van de Kerk en de wereld: verbonden 
met Christus worden we met het evan-
gelie in ons hart uitgezonden in het 
concrete leven van alledag.”

Bisschop Van den Hende presenteert geloofsboekjes

Op woensdagmiddag 21 september, de Inter-
nationale Dag van de Vrede, was een speciale 
Vredeswake op het Stadhuisplein. Halver-
wege deze wake werd een petitie aangeboden 
aan wethouder Roos van Gelderen, in haar 
functie van loco-burgemeester. 

en de petitie waren voor haar een 
nieuwe prikkel om de problematiek 
ook in gesprek te brengen met collega 
wethouders van naburige gemeenten 
in regio Holland-Rijnland. Tijdens 

initiatief van de Vredeswake en de 
petitie. Zij was graag bereid om op 
korte termijn in gesprek te gaan met 
betrokken kerken en vluchtelingenor-
ganisaties om de concrete problemen 
rond de opvang van uitgeprocedeerde 
onuitzetbare vluchtelingen samen 
aan te pakken. De bijeenkomst en de 
petitie gaven in haar ogen stem en 
gezicht aan een problematiek die in 
het politieke leven vaak verscholen 
blijft achter abstracte cijfers. De wake 

Het motto van de Vredesweek van 
dit jaar was: ‘Elk mens een veilig be-
staan’. Op zondag 18 september was 
er in alle protestantse en katholieke 
kerken gelegenheid om een petitie te 
ondertekenen, waarin de kerken de 
lokale overheden oproepen om zich 
in te zetten voor een veilig bestaan 
voor alle mensen, man en vrouw, jong 
en oud, legaal of illegaal. Niet alleen 
voor eigen burgers, maar vooral ook 
voor vreemdelingen en vluchtelingen 
in onze stad en regio. 

Problemen samen aanpakken
In haar reactie gaf de loco-burge-
meester aan heel blij te zijn met het 

Op zaterdag 5 november wordt in De Waag in Leiden 
de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg gevierd. Van 
13.00 tot 16.00 is er een open inloop voor informa-
tie, een gesprekje en een versnapering. Verschillen-
de welzijns- en zorginstellingen zijn aanwezig voor 
het geven van informatie. Dit middagprogramma is 
voor iedereen toegankelijk: mantelzorgers, fami-
lieleden, zorgmedewerkers, beleidsmakers, vrijwil-
ligers, studenten, jong, oud… Kortom: iedereen die 
meer wil weten kan binnenlopen in De Waag. Wet-
houder Roos van Gelderen presenteert de vernieuw-
de website met ondersteuningsmogelijkheden en 
adressen voor mantelzorgers in Leiden: www.man-
telzorgleiden.nl. Zie ook de website van de Leidse 
Vereniging van Mantelzorgers www.lvvm.nl. 
In Zoeterwoude wordt op zaterdag een gezel-
lige middag gehouden voor mantelzorgers met een 
workshop bloemschikken of wij proeven. Info bij 
Rietje Vrielink 616 14 45. In Leiderdorp wordt een 
boottocht georganiseerd voor de mantelzorgers, op 
10 november. Info bij Pluspunt, 541 35 36. 
Zorgen voor elkaar….Doe het Samen! 

Jubileumsymposium De Bakker ij

Vredeswake inspirerend en succesvol

‘Elk mens een veilig best aan’

Opbrengst imkerproject groeit
Het Imkerproject in Eritrea, Jubile-
umproject van de 25-jarige Bakkerij, 
loopt al een tijdje en de opbrengst 
groeit gestaag. De opbrengst van de 
collecte tijdens het Diaconaal Weekend 
van 12 en 13 november in de parochies 
gaat dit jaar ook naar dit project. 

Doel van het Imkerproject is om gezin-
nen van oorlogsslachtoffers in Eritrea 
te helpen en van bijenkasten te voor-
zien, zodat zij in hun levensonder-
houd kunnen voorzien. Het project 

heeft al bijdragen ontvangen 
van diverse organisaties, zoals 
Stichting Tsinaat (hulp aan gehan-
dicapten in Eritrea) en Cordaid. Met 
deze bedragen hebben op dit moment 
al dertig gezinnen bijenkasten. Met 
de opbrengst vanuit Leiden wordt 
gehoopt dat dat zestig gezinnen wor-
den. Met een voorlopige opbrengst 
van € 4.400,- is het eerste streefbe-
drag al ruim gehaald. Hieraan heb-
ben veel particulieren bijgedragen, 
en bijvoorbeeld ook de Protestantse 
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Op zaterdag 12 november 2011 organiseert Dia-
conaal Centrum De Bakkerij ter gelegenheid van 
haar 25 jarig bestaan een speciaal Jubileumsym-
posium in samenwerking met de Protestantse 
Theologische Universiteit, vestiging Leiden, 
rond het thema: ‘Wordt het weer brood en soep 
uitdelen? Diaconie in een veranderende samen-
leving.’

Sprekers
Drie sprekers vertellen het verhaal van de ver-
anderende maatschappij, de gevolgen van lan-
delijk beleid voor welzijn en zorg in de stad Lei-
den en van 25 jaar diaconale hulpverlening in De 
Bakkerij. Die sprekers zijn: drs. Kathleen Ferrier, 
lid Tweede Kamerfractie van het CDA, Els Koster, 

voorzitter Raad van Bestuur Libertas Leiden, en 
prof. dr. Peterhans van den Broek, oud-voorzitter 
Hervormde Diaconie Leiden/Gezamenlijke Diaco-
nieën.

Stripverhaal ‘Het Geheim van De Bakkerij’
Tijdens het symposium wordt ook het stripver-
haal ‘Het Geheim van De Bakkerij’ gepresen-
teerd in aanwezigheid van striptekenaar Geert de  
Sutter. Tot 1 november 2011 kunt u een exem-
plaar via voorintekening bestellen voor de speci-
ale prijs van € 10,-. Tijdens het symposium kunt u 
uw exemplaar laten signeren door de maker. 

Ideeënmarkt
Tijdens een lopende lunch kunt u op een ideeën-

markt uw gedachten vormen en uw ideeën spui-
en over de toekomst van de Diaconie. In een ple-
naire sessie wordt uw mening hierover gepeild. 
Met als eindresultaat een aantal concrete, rich-
tinggevende doelen voor het diaconale werk in 
de komende jaren. 

Tijd en plaats van samenkomst
Van 10.00 tot 16.00 uur in het Kinderrechtenhuis 
aan de Hooglandse Kerkgracht 17. Kosten € 15,- 
(incl. lunch, koffie en thee). 
Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst 
van € 15,- op rekening 97065 t.n.v. Diaconie Pro-
testantse gemeente Leiden te Leiden o.v.v. sym-
posium.
Meer info www.debakkerijleiden.nl.

Dag van de mantelzorg
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Loco-burgemeester 
Roos van Gelderen 

neemt de petitie 
van de kerken in 

ontvangst.

Gemeente Leiden Zuid 
West, die € 700,-, inzamel-

de tijdens de gemeentemaal-
tijden. Cordaid heeft intussen 
aangegeven dat zij de Stichting 
Tsinaat nog een tweede maal 
willen ondersteunen. 
Afgelopen zomer bracht Terhas Semere, 
bestuurslid van de Stichting Tsinaat 
en initiatiefneemster van het Imker-
project, een bezoek aan het project in 
Eritrea. De bijenkasten worden goed 
verzorgd en leveren honing op.

de Vredeswake zelf waren honderd 
belangstellenden op het Stadhuis-
plein. Naast vertegenwoordigers van 
diverse kerken, vluchtelingenorgan-
isaties en andere organisaties vanuit 
De Bakkerij, was er ook een flinke 
delegatie van uitgeprocedeerde 
vluchtelingen van de Volle Evangelie 
Gemeente Leiden en omgeving en 
cliënten van Damien Pakasa, diaco-
naal projectmedewerker Franstalige 
Afrikanen van De Bakkerij. Alex  
Siamdele en Frans Lardee zorgden 
voor de Djembéklanken  en Francis 
Ndi Wepngong voor zang en gitaar-
muziek. Alles bij elkaar was de Vre-
deswake Leiden 2011 een heel inspir-
erende en succesvolle bijeenkomst. 
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De persoonlijke ontmoeting met God 
gebeurt op velerlei wijzen: in de stil-
te van een verder lege kerk, door een 
kaarsje op te steken bij Maria, door 
stil te staan in de kapel met kruisjes 
voor overledenen, door het bidden 
van de kruisweg of neer te knielen bij 
het Allerheiligste in het tabernakel. 

Viering van de liturigie
Een andere wijze om God te ontmoe-
ten is in de gezamenlijke viering 
van de liturgie. Vanuit liturgisch 
standpunt bezien is het kerkgebouw 
is in de eerste plaats het huis van 
God omdat de Heilige Eucharistie 
er wordt opgedragen en bewaard. 
Dat neemt niet weg dat de kerk ook 
de plaats bij uitstek is voor de vie-
ring van andere Sacramenten en 
voor andere vormen van liturgie. 
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft 
opnieuw aandacht gevraagd voor de 
plaats van de Eucharistie door deze 
‘bron en hoogtepunt van het chris-
telijk leven’ te noemen. Na het Con-
cilie zijn is aantal zaken veranderd 
in de wijze waarop liturgie van de H. 
Eucharistie wordt vormgegeven en 
opgedragen. Maar de drie architec-
tonische elementen die tijdens de 
Eucharistieviering centraal staan 
binnen het kerkgebouw zijn nooit 
veranderd. Het altaar, de ambo en de 
zetel van de celebrant spelen ieder 
een afzonderlijke rol in de ontmoe-
ting met God. 

Altaar
Het altaar staat bijna altijd op de 
centrale as van het kerkgebouw, en 
terecht, want het altaar is het teken 
van Christus Zelf en de plaats waar 
het Offer van onze Verlossing door 
Hemzelf wordt opgedragen. Maar 
niet alleen in de architectuur, ook in 
de liturgie zelf wordt de centraliteit 
en heiligheid van het altaar uitge-
drukt. De priester nadert pas tot het 
altaar nadat hij ervoor gebogen heeft 

Het kerkgebouw wordt vaak het huis van God 
genoemd. Die naam geeft meteen de belang-
rijkste functie van de kerk aan: het is een 
plek waar mensen God kunnen ontmoeten. 

parochies de Eucharistie namens hem 
en verbonden met hem op te dragen. 

Doopvont
Samen met de doopvont waaruit men-
sen worden herboren tot kinderen van 
God en de biechtstoel waar mensen 
de zuiverheid van het Doopsel kun-
nen hervinden, alsmede al die andere 
architectonische elementen die 
samen het kerkgebouw vormen, is de 
eenheid tussen altaar, ambo en zetel 
een bewijs van de zorg van de Kerk, 
van haar geloof en haar onveranderde 
liefde tot de Eucharistie.

en het ver-
volgens heeft 
gekust, om het 
dan eerbiedig te bewieroken.

Ambo
Naast het Offer van Jezus staat ook 
het Woord van God centraal in de 
liturgie. Dit wordt uitgedrukt in het 
tweede belangrijke architectonische 
element in een kerk, de ambo. Paus 
Johannes Paulus II sprak over de 
‘twee tafels van de Heer’ waarmee God 
Zijn Kerk voedt: altaar en ambo. 

Zetel van de celebrant
Het derde architectonische element 
dat centraal staat in de liturgie is de 
zetel van de celebrant. Het is de zicht-
bare uitdrukking van de taak van de 
bisschop, die, volgens Ignatius van 
Antiochië, de plaats van God inneemt. 
De bisschop zendt priesters uit om in 

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Groeien in geloven is vaak een geleidelijk 
proces. Het gaat steeds om geraakt zijn en 
ten diepste overtuigd raken. Geloven is ver-
trouwen, je op iemand verlaten, je toever-
trouwen. Gaandeweg groei je in het vertrou-
wen in God en wordt geloven echt deel van 
je leven. Geloven doe je niet alleen; mensen 
hebben elkaar nodig om te groeien in het ge-
loof. Geloven is niet vrijblijvend: het leidt tot 
navolging van Christus. Hij heeft ons geleerd 
te leven, te vertrouwen op God en God en el-
kaar lief te hebben.
Op basis van deze overwegingen heeft pater 
Mark-Robin Hoogland c.p. dit meditatieboek 

Auteur Mark-Robin Hoogland
Titel Groeien in geloven: Bijbel en gebed voor iedere dag 
Uitgever Abdij van Berne Heeswijk, 2011 Prijs € 18,50
ISBN 978 90 8972 034 4 Aantal pagina’s 213

voor jongeren samengesteld. Het 
boek bevat ruim 300 Bijbelteksten en gebe-
den en een methode om hierop dagelijks te 
mediteren. Er is een indeling naar tien the-
ma’s van het christelijk geloof gemaakt.
Na het eerder verschenen ‘Aandacht voor de 
bron’ zorgt pater Hoogland hiermee weer 
voor een goed en mooi vormgegeven boek 
voor jongeren om te groeien in hun geloof. 
De gebeden getuigen – voor mij – van liefde, 
verwondering, dankbaarheid en toewijding. 
Zij spreken de taal van het hart. Ook oude-
ren kunnen er veel aan hebben: groeien in 
geloven kent geen einde.

Thema: Geloven Wereldwijd
Tekst: Kapelaan Remery

Op 1 juli nam mgr. Van den Hende in de HH. Laurentius en 
Elisabethkathedraal in Rotterdam de bisschopszetel in bezit 
tijdens een plechtige Eucharistieviering. Rechts scheidend 

bisschop Van Luyn, links vicaris-generaal Verbakel.

Het huis van God
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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.

Hoewel René onlangs met bijna bovenmenselijke inspan-
ning heeft geprobeerd om zijn functie bij het Hartebrug-
koor weer op te pakken is toch gebleken dat dit zware 
werk hem nu nog teveel is.
Het koorbestuur heeft daarom in overleg met het kerkbe-
stuur voorgesteld om een nieuwe dirigent aan te stellen. 
We zoeken een persoon die met professionaliteit en mu-
zikaliteit het Hartebrugkoor hoog weet te houden en de 
leden met plezier kan stimuleren in de zang.
Sollicitaties voor deze functie kunnen gericht worden aan 
het Kerkbestuur Hartebrug t.a.v. secretaris Hartebrugkoor 
Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden.
Maar ook nieuwe leden kunnen zich melden. Op woens-
dagavond wordt er gerepeteerd in de Romanuszaal achter 
de kerk en daar heten we belangstellenden van harte wel-
kom! Bestuur van het Hartebrugkoor

www.hartebrugkoor.nl

Het is altijd heel gezellig!
Na de mis met elkaar in de Romanuszaal een kop koffie 
drinken en bijpraten over alles wat je met anderen wilt 
delen. Vaak zijn dat leuke dingen, maar soms ook verdrie-
tige onderwerpen. Het is goed dat die mogelijkheid be-
staat, het bevordert het saamhorigheidsgevoel. We willen 
het niet missen! Dat de koffie al klaar staat als we de kerk 
uitkomen is niet vanzelfsprekend. Daar zijn vrijwilligers al 
een paar uur voor in de weer geweest. Tot nu toe vrijwel 
zonder problemen. Maar omdat we wegens gezondheids-
perikelen binnenkort weer een paar vrijwilligers moeten 
missen ontstaat er wél een probleem. Er moeten echt een 
paar mensen bij komen. Als er genoeg vrijwilligers zijn 
hoef je niet vaker dan een keer per maand te helpen. Jong 
of oud, man of vrouw: iedereen kan koffiezetten! Laat het 
niet gebeuren dat we deze bijeenkomsten moeten missen 
en meld je aan! Dat kan op zondag bij de koffie, maar je 
kunt ook al direct contact opnemen met: Bep Verhoeven, 
Tel. 071 522 63 18

Vriendjes van Franciscus
De werkgroep kin-
derwoorddienst van 
de Hartebrug nodigt 
alle kinderen tussen 
7 en 10 jaar uit om 
mee te doen met de 
kindercatecheseclub. 
Natuurlijk staan God 
en de persoon van 
Jezus centraal in de 
catechese, maar ook door een voorbeeld te nemen aan 
heiligen zoals Franciscus kunnen wij God beter leren ken-
nen. Franciscus is een geliefde heilige die een grote liefde 
voor God, voor de armen en voor de natuur toonde. Onze 
catecheseclub heeft dan ook het motto: 
   Liefde voor God, 
   liefde voor elkaar 
   en liefde voor de natuur.
Ook vriendje van Franciscus worden? Dat kan per e-mail aan 
vj.twist@kpnplanet.nl of per telefoon 071-523 65 56.
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VIERINGEN
Door de week: 
Iedere dinsdag en donderdag:  
om 9.00 uur Eucharistieviering.
Op zondag: 
om 11.00 uur Eucharistieviering 
of Woord- en Communieviering.
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van dit 
blad.
Kinderwoorddienst 
Voor kinderen van groep 1 t/m 3 
van de basisschool en voor kinde-
ren van groep 4 t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
30 oktober, 6 november,  
27 november, 4 december,  
11 december.

Doopviering
30 oktober, 13.00 uur
Alexandra Smits
dochter van Andrew Smits
en Veronic Jatta.
Voorganger: Frank Burgers,  
pastoraal werker.

Allerzielen
2 november, 19.30 uur
Woord- en gebedsviering
om onze dierbare overledenen te 
gedenken. In het bijzonder diege-
nen die in het afgelopen jaar van-
uit onze kerk werden uitgeleid.
Voorganger: Frank Burgers,  
pastoraal werker.
Muzikale ondersteuning door  
het Dameskoor.
Na afloop is er gelegenheid tot 
ontmoeting en koffiedrinken in 
de Romanuszaal.

AGENDA
Koffiedrinken
Na de zondagviering op:  
6 november, 20 november,  
4 december.

Inzameling Voedselbank
Achterin de kerk op zondag:
6 november
4 december
Graag uitsluitend houdbare 
producten inleveren.

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

Dameskoor repetitie
o.l.v. Jeroen Pijpers

Dinsdagochtend
10.00 - 11.30 uur.

Hartebrugkoor repetitie
o.l.v. Piet Jasperse  
Woensdagavond
19.45 uur Schola Cantorum
20.15 uur Gemengd koor.

Pastoraatgroep
Vergadering eerste donderdag 
van de maand om 10.00 uur
in het secretariaat.

Kerkbestuur
Vergadering eerste donderdag 
van de maand om 20.00 uur
in het secretariaat.

Liturgieberaad
Vergadering 6 december,  
20.00 uur in de bij-sacristie.

Misintenties
Misintenties kunt u opgeven bij 
het secretariaat:
tel. 071 512 04 01 of  
hartebrugparochie@hetnet.nl.

Bloemengroet
Om iemand in aanmerking te la-
ten komen voor de zondagse 
bloemengroet kunt u naam en 
adresgegevens opgeven bij het 
secretariaat: 071 512 04 01 of
hartebrugparochie@hetnet.nl.

Museum Greccio
Expositie van liturgische  
gebruiksvoorwerpen 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.

PERSONALIA
Getrouwd
9 september 2011
Ciska Scholten & 
Nick van der Kolk.

Gedoopt
18 september 
Julie van der Werf
Dochter van Willem en Mireille 
van der Werf-Vos.
18 september
Laurens Pijpers
Zoon van Jeroen en
Irma Pijpers-Hoogendoorn.

Een bijzondere doopviering
Zondag 18 september 
werd Laurens Pijpers 
in de Hartebrugkerk 
gedoopt. Laurens is 
de zoon van Jeroen en 
Irma Pijpers. Jeroen is 
organist-dirigent van 
het Dameskoor. De 
ouders zijn met hun 
positie als kerkmusi-
cus en predikant hun 
kerk trouw gebleven 
en kozen voor een An-
glicaanse Evensong. 
Naast het feit dat zij 
zich in deze vieringen 
erg thuis voelen, voelt 
het voor hen als een 
verantwoorde liturgie binnen de oecumene.
Het bijzondere was dat niet alleen de bezoekers een goe-
de band met de familie hadden, maar dat ook alle spelers 
in de viering geen onbekenden van de familie waren. Een 
bevriende Benedictijner monnik leidde de doopritus en een 
vriendin/klasgenoot verzorgde de preek. Naast twee acolie-
ten was zelfs een verger (een functie die vooral in de angli-
caanse kerk voorkomt en nog het meest te vergelijken is met 
die van liturgisch ceremoniemeester) van de partij. Dit alles 
draaide uit op een zeer verzorgde viering en stijlvol avond-
gebed. Het vrienden- en kennissenkoor bestond uit leden 
van een zeer uiteenlopend pluimage uit de RK- en OK-kerk, 
de PKN en zelfs daarbuiten, het was muzikaal van zeer hoog 
niveau. Dit kon niet anders na twee repetities die geleid 
werden door een professionele dirigent op de vrijdagavond 
waar het hele gezin bij aanwezig was met de dopeling mid-
den in het (koor-)gezelschap.
De horeca zal rondom de voorbereidingen en de doopvie-
ring goede zaken gedaan hebben…

Eerste heilige communie in 2012
Op zondag 15 april 2012 gaat dit feest plaatsvinden, de 
voorbereidingen worden op elke tweede zaterdag in de bij-
sacristie van de Hartebrugkerk gehouden te beginnen op 3 
december van 10.00 - 11.30 uur. 
Nog geen uitnodiging ontvangen? Aanmelden kan bij het 
secretariaat tot 6 november.

Liever geen bloemen
Het lijkt een beetje tegenstrijdig bij een ontmoetingsdag van 
de Zonnebloem. Maar het duo ´Liever geen bloemen´ heeft er 
wel voor gezorgd dat de Nationale ontmoetingsdag van de 
afdeling Hartebrug-Lammenschans een daverend succes werd.

Op zondag 25 september 2011 heeft dit duo de ruim 65 gas-
ten met hun muziek, zang, grappen en grollen een heerlijke 
middag bezorgd in de Romanuszaal. 
Alle gasten en medewerkers hebben gezongen en gelachen 
dat het een lieve lust was. De bezoekers waren zeer dank-
baar en vertelden dat zij er na deze ontspannen middag 
weer even tegen kunnen. 
Men ging met een blij gevoel weer naar huis.

Leny van Loon

Hartebrugkoor zoekt nieuwe dirigent
Ruim 20 jaar geleden werd René Verhoeff aangesteld als diri-
gent van het Hartebrugkoor. Vol enthousiasme en gedreven-
heid heeft hij dit koor, dat altijd al een goede naam had, tot 
een hoog niveau gebracht. Kerkmuziek stond bij hem hoog 
in het vaandel, met aandacht voor de liturgie en liefde voor 
de Gregoriaanse gezangen. Dat is bij de kerkgangers niet on-
opgemerkt gebleven. Men komt graag in de Hartebrugkerk 
om de zondagochtend te vieren met stijlvolle muziek.
In april 2010 heeft René Verhoeff een zware operatie moeten 
ondergaan die weliswaar goed geslaagd was maar waarna 
complicaties zijn opgetreden die een lange herstelperiode 
noodzakelijk maakten.
In deze periode heeft het Hartebrugkoor goed stand gehou-
den dankzij verschillende invallende dirigenten waaronder 
Jeroen Bosman, Hans van der Toorn en Piet Jasperse die deze 
taak voorlopig nog op zich neemt.

mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
http://www.hartebrug.nl
mailto:arendse.corry@hetnet.nl
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woensdagochtenden, wanneer er na de liturgische viering 
altijd tijd en ruimte is voor een ontmoeting onder het ge-
not van koffie of thee. Met steun van het parochiebestuur 
ontstond ook in de pastorie van de Meerburgkerk ruimte en 
gelegenheid om elkaar geheel vrijblijvend te ontmoeten op 
de woensdagmorgen. Men koos de naam ‘De Herdershof’ 
als verwijzing naar het klooster ‘De Goede Herder’ dat tot 
de jaren zeventig achter de kerk was gesitueerd. De groep 
vrijwilligers groeide mee met het aantal bezoekers. En naast 
het kopje koffie of thee worden nu regelmatig activiteiten 
georganiseerd, variërend van excursies naar de synagoge en 
een moskee in Leiden tot lezingen over veiligheid, de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en ontwikkelingssamen-
werking. Er wordt graag gebruik gemaakt van de kennis en 
ervaring die in Zoeterwoude-Dorp bestaat. Binnenkort gaan 
belangstellende senioren bij ‘De Buren’ kennis opdoen over 
het gebruik van computers. De deur van de pastorie staat ie-
dere woensdag open aan ‘De Herdershof’. U bent van harte 
welkom tussen 10 en 12 uur! 

Misdienaarreisje
Het is inmiddels traditie dat de misdienaars van de Menswor-
ding rond september een dagje met elkaar weggaan ‘voor 
bewezen diensten’. Meestal wordt er een bezoek gebracht 
aan pretpark Drievliet in Rijswijk, maar ditmaal werd er af-
gereisd naar Duinrell in Wassenaar. De zon scheen volop en 
gaf deze dag extras glans. Op de foto ziet u alle misdienaars 
even bijkomen van de attracties.

Van het Bestuur
Met enige trots kunnen we melden dat de restauratie van de 
linkertoren van de Meerburgkerk helemaal gereed is. Er is 
de afgelopen maanden flink doorgewerkt om de linkertoren 
in optimale vorm te krijgen. Niet alleen de werklui hebben 
veel werk verzet, ook heel veel parochianen hebben ‘hun 
steentje’ bijgedragen om de kosten voor dit groot onder-
houd bijeen te sprokkelen. Zo waren er parochianen die zich 
bezig hebben gehouden met het verkrijgen van allerhande 
subsidies, parochianen die geheel belangeloos een enorme 
boekenmarkt organiseerden en parochianen die spontaan 
ludieke acties hielden om de thermometer die aan de kerk 
bevestigd was naar het beoogde bedrag te stuwen. Als be-
stuur zijn we alle parochianen bijzonder dankbaar voor hun 
activiteiten die hebben bijgedragen aan dit prachtige resul-
taat. Zowel de linker als rechtertoren kunnen nu weer tien-
tallen jaren vooruit.
Nu de restauratie van de buitenkant voltooid is, gaan we 
onze blik verleggen naar de binnenkant van de Meerburg-
kerk. Over de werkgroep ‘Herinrichting Meerburgkerk’ 
heeft u al meerdere malen in Rondom de Kerk kunnen le-
zen. Mede met de door hen opgestelde notitie is er een 
voorzichtig begin gemaakt met het maken van een tijdpad 
dat moet resulteren in een volledig opgeknapte binnenzijde 
waar alle parochianen van De Goede Herder onderdak zul-
len vinden. Wij hopen ook dit keer weer te mogen rekenen 
op de steun en kunde van onze parochianen. Via de nieuws-
brief en in Rondom de Kerk zullen wij de vorderingen steeds 
blijven melden.

Thomas Blom, bestuurslid

Open Monumentendag in Meerburgkerk 
en pastorie
“Er moet hier nog flink wat vertimmerd worden!” 
Zomaar een reactie van een bezoeker tijdens de Open  
Monumentendag 2011. Ook de Meerburgkerk en de naast-
gelegen pastorie waren op zaterdag 10 september voor 
het publiek geopend. Het landelijke thema luidde dit jaar: 
Nieuw gebruik, oud gebouw. Er was daarbij speciale aan-
dacht voor oude gebouwen die een nieuwe of vernieuwde 
bestemming hebben gekregen of nog zullen krijgen.
Het prachtige weer lokte velen op de fiets; de meeste bezoe-
kers waren dan ook passanten die nieuwsgierig waren naar 
het interieur van dit beeldbepalende gebouw.

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

Door-de-weekse vieringen
Menswording
Op de eerste woensdag van de 
maand is er in de Menswording 
om 9.30 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 donderdagavond is er om 
19.15 uur Avondgebed.

Meerburg
Op de derde woensdag van de 
maand is er in de Meerburgkerk 
om 9.30 uur een Eucharistie- 
viering.
Iedere woensdagmorgen is er 
van 10.00 – 12.00 uur in de  
pastorie van de Meerburg gele-
genheid om een kopje koffie te 
drinken.

Kerkcafé en Inloopkoffie
Iedere tweede zondag van de 
maand in de Meerburg en 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 van 20.00 – 22.00 
uur in de Menswordingkerk.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de 
maand (na de 1e vrijdag) wordt 
de H. Communie gebracht naar 
mensen die niet meer regelma-

“Ik kom hier dikwijls langs maar wil de kerk ook wel eens 
van binnen zien.”
In de afgelopen jaren kreeg ‘de buitenkant’ van de Meer-
burgkerk alle aandacht. Die is nu prachtig gerestaureerd en 
behoeft voor langere tijd weinig onderhoud. Op panelen 
achterin de kerk was goed te zien hoe de onlangs afgeronde 
restauratie van de kerk heeft plaatsgevonden. Met voor-en-
na-foto’s had Leo Koot een presentatie gemaakt waar veel 
belangstelling voor was. Ook was er aandacht voor de werk-
zaamheden aan het interieur die moeten worden opgepakt 
en de geplande herinrichting van de liturgische ruimte. Vrij-
willigers gaven uitleg over de constructie van de kerk en de 
afbeeldingen van de glas-in-loodramen. In de pastorie kon 
men het ‘nieuwe gebruik’ goed zien; deze biedt niet alleen 
onderdak aan het secretariaat van de parochie, maar ook 
aan muziekschool MOL en ontmoetingsplaats ‘De Herders-
hof’. Bezoekers kregen er een gastvrij onthaal!

De Herdershof
Wat ooit in het voorjaar van 2010 begon tijdens onderhoud 
aan de kerkdeuren is inmiddels uitgegroeid tot een bloei-
ende ontmoetingsplaats. Parochianen Jan de Vette en Bert 
Pieterse vroegen zich destijds af hoe er meer omwonenden 
betrokken zouden kunnen worden bij de Meerburgkerk. 
Een druk bezocht voorbeeld hadden ze al in Zoeterwoude-
Dorp waar ‘De Buren’ als ontmoetingsplek niet meer weg 
te denken is uit de gemeenschap. Ook De Menswording 
vervult al jaren deze functie in Leiderdorp. Zeker op de 

tig naar de kerk kunnen komen. 
Aankomende data zijn zaterdag 
3 december 2011 en zaterdag 7 
januari 2012.
Voor aanmeldingen en vragen: 
Miep Vroonhof 071 589 16 26.

Kindernevendienst
Ook dit jaar worden er weer 4 
speciale adventskinderneven-
diensten gehouden in De Mens-
wording. We gaan hierbij wer-
ken aan een speciaal kerstpro-
ject. Op zondag 27 november en 
4, 11 en 18 december om 9.30 
uur. Vorig jaar deden hier veel 
kinderen met plezier aan mee. 
We willen graag weten op hoe-
veel kinderen we dit jaar kun-
nen rekenen.
Het is natuurlijk het leukste als 
je iedere week meedoet.
Graag opgeven via de mail:  
desireeblom@yahoo.com. 

Wel en wee
Gedoopt
25 september
Irene Gaia Whellens, dochter 
van Beatrice van Diepen en  
Matthew Whellens,
Louise Divera Maria van Diepen, 
dochter van Mireille van Diepen.

Overleden
Hendrikus Jacobus Leonardus 
Clemens Meijer
4 augustus 2011.
Maria Adriana Dickhoff-Thorn
6 augustus 2011.
Dimphina Jacoba Francisca  
Maria Bochardt-Franken
15 augustus 2011.
Cornelis Jacobus Maria  
van Kempen
16 augustus 2011.
Jester Leonoor de Werk
9 september 2011.
Johanna Clasina Maria 
van Kan-Kouwenhoven
12 september 2011.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de volgen-
de Rondom de Kerk kan t/m 
zondag 7 november. Het vol-
gende nummer van Rondom 
de Kerk verschijnt op 8 decem-
ber 2011.
E-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yoo.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.

Gezelligheid in ‘De Herdershof’
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werd gepresenteerd door de verantwoordelijke jongeren. 
Ook werd de nieuwe website www.jpleiden.nl officieel ge-
opend. Jongeren konden zich ter plekke inschrijven voor de 
speciale nieuwsbrieven van het JPLeiden. Zie ook pagina 27.

Adventsactie Opvanghuis voor 
gehandicapten in Ecuador
De bisschoppelijke Adventsactie kent de leus ‘Groot denken, 
klein doen’. De Adventsactie steunt projecten waarbij lokaal 
draagvlak hier en daar essentieel is en een bijdrage vormt aan 
millennium doelen.
Zo ondersteunen wij in de adventsperiode het opvanghuis 
St. Camiliio de Lellis in Loja, Ecuador voor mensen met een 
geestelijke of lichamelijke handicap. Ze worden vaak aan hun 
lot overgelaten. Het opvanghuis vangt ze liefdevol op, een 
unieke voorziening in Ecuador! Het huis wordt geleid door 
Zusters van de Heer en de Maagd van Matara.
Het huurcontract van het huidige gebouw loopt af en daarmee 
wordt de voortgang van de opvang bedreigd. De zusters wil-
len daarom een stuk grond kopen en een nieuw opvanghuis 
bouwen. Dat biedt continuïteit én er kunnen meer mensen 
worden op-
gevangen.
Voor dit pro-
ject kunt u in 
de advents-
periode bij-
dragen.

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, e-mail 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.

“Ik ben de onbevlekte Ontvangenis”
Dat zijn de woorden die Maria (in dialect!) tegen de kleine 
Bernadette zei. Het meisje snapte er niets van en herhaalde 
de woorden achter elkaar, terwijl ze naar de pastoor rende. 
Die was al eerder erg boos op haar geworden, maar toch 
durfde Bernadette weer aan te bellen. Toen de pastoor 
Peyramale de woorden hoorde “Que soy era Immaculada 
Councepciou”, was hij even van zijn stuk gebracht. Hij be-
greep dat de ongeletterde Bernadette dit niet verzonden 
kon hebben. Dat ging ook de bonnet van de pastoor te 
boven. De woorden van de Moeder Gods bij de grot geven 
aan, dat Maria wezenlijk vanaf haar conceptie (hét moment 
waarop de mens ‘in leven komt’) onbevlekt, zondeloos is, 
vrij van de erfzonde.
Dat zijn allemaal ‘negatieve’ termen (met on- en -loos). De 
Engel Gods had al een ander woord voor dezelfde waarheid 
gegeven: vol van genade. De Volbegenadigde zal haar zen-
ding op aarde voltooien en voorzetten in de Hemel. Laten 
wij onszelf, onze gezinnen, onze parochies toewijden aan 
het Onbevlekt Hart van Maria. Onze bisschop heeft dat ook 
gedaan met het bisdom op 2 juli de gedachtenis van het 
Onbevlekt Hart van Maria. 8 December het Hoogfeest van 
Maria’s Onbevlekte Ontvangenis is een mooie dag om dat te 
doen. Bijvoorbeeld met een gebed als dit:

Moeder Maria,
Aan uw zorg en liefde,
aan uw onbevlekt Hart,
wijden wij 
onszelf / ons gezin / onze parochies / ons…. toe.
Wij vertrouwen op uw hulp en voorspraak en bidden
Wees gegroet, Maria, vol van genade…. 
Amen

Waar is die straat nu gebleven?
Inmiddels zijn de huizen grotendeels weggebroken in de 
Alexanderstraat. Alles maakt een wat trieste indruk. Zoals 
vaak had ook dit project zijn beginproblemen. Een onderge-

lopen Ridderzaal, 
waar je rustig kon 
gaan zitten vissen. 
Deuren die niet 
meer bereikbaar 
waren, sleutels die 
verwisseld moesten 
worden. De papier-
bakken naar de an-
dere kant toe. Wa-
ter in de kelder… 

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 zon-
dag 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 

Oktober

Donderdag 27 oktober
Avond over Marte Robin.
Zie de Catechese folder.

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur Gezinsmis met kin-
derkoor in de Sint Petruskerk.

November

Allerheiligen en Allerzielen
Voor de Missen in de andere 
kerken zie het schema achterin.

Dinsdag 1 november
Extra Mis om 19.00 uur.

Woensdag 2 november
Allerzielen 19.00 uur Mis met 
Sint-Josephkoor
18.30 uur aanbidding

Donderdag 3 november
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 5 november
Pater Pio Gebedsgroep.

Gelukkig was het parkeerplein net op tijd open, zodat in 
ieder geval 15 auto’s daar een plekje hebben.
We hadden gehoopt met de sloop en wederopbouw van de 
Alexanderstraat ook met de restauratie te kunnen begin-
nen. Maar juridische molens malen langzaam en soms ook 
de molens bij bepaalde afdelingen van het bisdom. Geduld 
blijft dus nog steeds een schone zaak. 

Parochieband Sint Joseph, Haïti
Op zondag 18 december na de Mis van 11.15 uur houdt de 
werkgroep MOV een kerstbrunch. Behalve dat het weer 
smaakvol en gezellig zal zijn, wordt er weer informatie ge-
geven over de St. Josephparochie van pastoor Verdieu. Eind 
november komen er weer intekenlijsten achter in de kerk. 
Wilt u zelf geld inzamelen voor de St. Joseph in Haïti? Weet 
u bijvoorbeeld geen cadeaus meer te vragen voor uw ver-
jaardag? Vraag een bijdrage voor Haïti. U kunt bij de werk-
groep diaconie en MOV terecht voor informatie.

Lezing over O.L.Vrouw van Guadelupe  
op 9 november
In 1531, dus 480 jaar geleden, verscheen Maria aan Don  
Diego. In dat jaar heeft ze ook een beeltenis achtergelaten 
in zijn mantel. Een wonderlijke beeltenis, die jaarlijks mil-
joenen pelgrims trekt. Een kopie daarvan hangt sinds enkele 
weken in de Sint-Josephkapel.
Woensdag 9 november wordt er uitleg gegeven bij deze 
afbeelding. Carmen Medrano, die zelf uit Mexico komt, zal 
vertellen over de levendige devotie in haar vaderland. En 
een PowerPoint-presentatie leidt ons langs de geschiedenis 
van de afbeelding naar de onverwachte details die verscho-
len gaan in deze beeltenis.
Iedereen is welkom.
Woensdag 9 november 20.00 – 21.30 uur, De Ridderzaal, 
Alexanderstraat 1A, bereikbaar via de kerk of het zijpad in 
de opgebroken straat.

Het gaat door na de WJD
Op dinsdag 20 september is het nieuwe tiener- en jongeren-
initiatief voor Leiden en omstreken van start gegaan. Op 5 
augustus heeft mgr. Van den Hende zijn zegen uitgesproken 
over dit initiatief van en voor Leidse tieners en jongeren tij-
dens de openingsviering van de WJD in de H. Lodewijkkerk. 
Het JPLeiden initiatief is het directe gevolg van de WJD en 
omvat onder andere het natraject van de WJD.
Het uitgebreide programma voor alle leeftijden jongeren 

Woensdag 9 november
• 11.00 - 12.00 uur Aanbidding 
in de Sint-Petruskerk.
Om 11.30 uur wordt de Rozen-
krans gebeden.
• Lezing O.L.Vrouw van  
Guadalupe (zie hiernaast).

Zaterdag 12 / zondag  
13 november
Diaconaal weekeinde.

Donderdag 17 november
• 14.00 – 16.00 uur aanbidding
• Avond over Moeder Teresa. 
Zie de catechesefolder.

Zaterdag 19 november
19.00 uur Gezinsmis met Kin-
derkoor in de Sint Petruskerk.

Donderdag 24 november
• 15.00 uur Seniorenmis en 
KBOmis in Lorentzhof
• Avond over Paus Johannes 
Paulus II. Zie catechesefolder.

December

Donderdag 1 december
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 3 december
Pater Pio Gebedsgroep.

Donderdag 8 december
Hoogfeest Maria Onbevlekt 
Ontvangen.

14 15

Misdienaars uitje
Op zondag 4 september zijn de misdienaars van de H. 
Lodewijk en de Sint Joseph via de Mac scheep gegaan.
Beelden zeggen meer dan woorden…
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Dank!
Op de eerste dag van mijn pensioen schrijf ik 
u mijn welgemeende dankwoord. Dank voor 
de grote belangstelling bij het overlijden 
van mijn lieve man. De vele kaarten en mail-
tjes zijn een steun waarvan ik de reikwijdte 
nu nog niet overzie. Maar wel weet ik dat 
het mij zeer goed heeft gedaan.
Heel hartelijk dank voor de aanwezigheid 
van velen van u bij mijn afscheid uit de pa-
rochies. De vieringen in Zoeterwoude en 
Leiderdorp waren hartverwarmend. Vele 
mensen hebben mij de hand geschud en 
het beste toegewenst. Als al die goede wen-
sen uitkomen, ga ik een zonnige toekomst 
tegemoet. Dank ook aan de besturen voor 
het prachtige afscheidscadeau. Dank aan de 
koren voor de prachtige muziek die heeft 
geklonken en de cadeaus die mij zijn over-
handigd. Dank aan de vele parochianen die 
naast een hand, een geschreven kaart en/of 
een attentie gaven. Ik ben er door geraakt. 
Tot slot wil ik mijn naaste collega pastoor 
Jaap van der Bie heel, heel hartelijk danken 
voor zijn collegialiteit en zijn inzet om de 
afscheidsvieringen tot een goed geheel te 
maken.
Op mijn beurt wens ik u allen heel veel 
goeds voor de toekomst. Dat we, bij wat we 
ook doen, altijd beseffen dat we het doen 
omdat we in het voetspoor van Jezus willen 
gaan. Laten we elkaar vasthouden op Zijn 
Weg. Het gaat u goed!
 Marianne Hoogervorst

pastoraal werkster

Van de Pastoraatsgroep
Tijdens de afscheidsviering van onze pas 
toraal werkster Marianne Hoogervorst, 
heeft u het al gehoord. Er is een nieuwe  
Pastoraatsgroep, en deze is aan u voorge- 
steld. Het zijn de dames Lon Kuenen, 
Annie Borst en Margreet Onderwater 
en de heer Aad van Slingerland. Zij wil-
len de ogen en oren zijn van het pasto-
rale team.

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.

Familieberichten
Lieve mensen
Per 15 september is em. pastoor 
van der Plas naar het verpleeg-
huis Leythenrode gegaan. Het 
adres is Hoogmadeseweg 55, 
2351 CP Leiderdorp.
Hopelijk geeft hem de nieuwe 
plaats weer nieuwe moed. Hij 
had het hier (in het Rijnland  
ziekenhuis op de verpleegafde-
ling) wel weer gezien.
Op 21 september is er weer naar 
zijn been gekeken en beslist of er 
therapie kan plaatsvinden. Dan 
is hij op het nieuwe adres op de 
goede plaats.
Het duurt en het duurt.... maar 
we moeten geduld hebben.

Groeten, Annemiek

Het leven beleven.
Je begint in de moederschoot,
dan tussen vier wielen, (de 
kinderwagen)
Dan twee wielen, (de fiets)
en dan ga je plat.... dan kan er 
van alles gebeuren.
Ik hoop nog veel te genieten, 
voordat ik tussen vier wielen er 
tussenuit ga.
ENORME DANK voor alle mee-
leven, de kaarten met goede 
wensen...
Jullie zijn aartsengelen voor me.

em. pastoor B. van der Plas

Het pastoraal team kan niet overal en al-
tijd meer aanwezig zijn, maar zij zijn wel 
altijd via de Centrale telefoon te bereiken. 
Voor de overige lopende zaken kunt u één 
van de Pastoraatsgroepleden benaderen. 
Elk Pastoraatsgroeplid heeft een aantal 
werkgroepen onder zijn/haar hoede geno-
men. 
De werkgroepen zullen binnenkort schrif-
telijk op de hoogte gesteld worden bij wie 
zij terecht kunnen met hun vragen, op-
merkingen of wensen etc.
Op zeer korte termijn neemt dit Pasto-
raatsgroeplid contact met de werkgroep 
op om persoonlijk te komen kennismaken 
en uit te leggen wat onze doelstelling is.
Aad van Slingerland is voorlopig het eer-
ste aanspreekpunt via de telefoon. Hij is 
bereikbaar op nummer 071 580 22 36 of 
mobiel 06 101 962 06.
Voor onze eerste kennismaking houden 
wij het hier bij.

Namens de Pastoraatsgroep
Aad van Slingerland

Jubileumviering eigentijds 
koor ‘Iduna’
In maart 2011 was het 40 jaar geleden, dat 
het koor werd opgericht. 
Zaterdagavond 8 oktober vierde ons  
Eigentijdskoor ‘Iduna’, begeleid door haar 
combo, tijdens een feestelijke Eucharistie-
viering in de Christus Dienaarkerk haar 40 
jarig jubileum. Het bestuur
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De LAM Gods valt bij de fusie dus niet 
uiteen in een Antonius- en een Maria 
Middellaresgedeelte. Ook de LAM 
Godspagina’s in dit magazine houden 
gewoon hun naam. Het zijn alleen 
straks geen pagina’s meer van een 
parochie, maar van een soort wijk. 
Daarvoor is door het bisdom de term 
’parochiekern’ bedacht. De meeste 
kernen hebben één kerkgebouw, 
sommige twee. Het zal allemaal wel 
even wennen zijn.

Parochiekerk: de Sint Petrus
Een andere ’verandering’ waar bijna 
niemand wat van ‘gaat merken is het 
aanwijzen van een parochiekerk. 
Dat moet nu eenmaal, kerkrechtelijk 
moet een parochie een parochiekerk 
hebben. Het kerkrecht is geschreven 
lang voordat iemand aan een fusie 
dacht. De Begeleidingsgroep heeft 
alle kerkgebouwen de revue laten 
passeren en gekozen voor de Sint-
Petruskerk: bereikbaar, centraal 
gelegen en representatief. Dit bete-
kent overigens niet dat de andere 
kerken minder zijn, een soort bijge-
bouwen. De Sint  Petrus wordt niet 
voorgetrokken met aantal of type vie-
ringen. de Begeleidingsgroep  en het 

beoogd pastoraal team verbinden er 
geen consequenties aan wat betreft 
de zondagsvieringen. Je zou hoog-
uit kunnen raden dat als de nieuwe 
parochie iets te vieren heeft, de Sint-
Petruskerk de logische keus zal zijn. 

Het waarom van de fusie
Het fuseren op zich betekent voor de 
gemiddelde lezer en kerkganger niet 
zoveel. De meeste winst zit achter de 
schermen, voor de pastores, bestu-
ren, administratie en zo. Ook de vrij-
willigers profiteren omdat er meer 
samengewerkt kan worden. Dat kan 
nu ook al, maar de ervaring leert dat 
zoiets toch gemakkelijker gaat als je 
bij elkaar hoort. Waarom fuseren we 
eigenlijk? Deze vraag wordt regelma-
tig gesteld. “Het gaat toch lekker zo? 
Zo’n centraal bestuur, staat dat niet 
overal te ver van af! Al die schaal-
vergroting, dat idee is toch allang 
achterhaald? Moeten we na de fusie 
allemaal hetzelfde worden?” Er is een 
aantal redenen om te fuseren. Aller-
eerst, de bisschop van Rotterdam 
heeft dat zo besloten. Ten tweede, er 
zijn steeds minder voorgangers: min-
der priesters maar ook minder dia-
kens en pastoraal werkers. Ten derde, 

er zijn – in 
de meeste 
parochies – 
steeds minder 
vrijwilligers 
en andere kerk-
gangers (die ook 
nog steeds ouder 
worden). Alles goed en 
wel, maar is de schaal waar-
voor de bisschop heeft gekozen niet 
te groot? Tien geloofsgemeenschappen 
samenvoegen is inderdaad geen sine-
cure, maar aan alle mogelijke alterna-
tieven in onze regio kleven weer andere 
bezwaren. Een pastoraal team, waarvan 
de leden elkaar kunnen bemoedigen, 
inspireren, ondersteunen en vervangen 
bij afwezigheid, moet ook niet te klein 
zijn!

Stel uw vragen!
Het is zeker niet de bedoeling door de 
fusie de veelkleurigheid in het ’RK Lei-
den ommelanden’ te verminderen. Om 
het maar eens simpel te zeggen: proces-
sies en oecumenische vieringen ver-
dienen allebei een plaats in de nieuwe 
parochie. Heeft u nog vragen, stel die 
vooral! Dat mag aan uw eigen bestuur 
maar ook aan info@rkleiden.nl.

Clustervorming
Tekst: Wilbert van Erp

Na het samenvoegen van onze parochies tot de nieuwe parochie HH. Petrus en Paulus 
houden de verschillende kerken elk gewoon hun naam. Met de namen van de fusie-
parochies Lam Gods en De Goede  Herder ligt dat anders, zij zijn straks geen paro-
chies meer en de namen horen ook niet bij een kerk. Het zijn in de loop van de tijd 
wel aanduidingen geworden van geloofsgemeenschappen die blijven bestaan. 

Petrus en Leiden, het is een lange verbin-
tenis, die op zondag 11 september 1121 

begint. Godebald, 24ste bisschop van 
Utrecht, komt dan naar Leiden om een 
kapel aan het grafelijk hof te wijden 
aan Sint Petrus en Sint Paulus. De 
naam Petrus zou beklijven. Waarom 
men koos voor Petrus? Geleerden den-
ken dat Petronilla Van Saksen, echt-
genote van graaf Floris II van Holland 
hierachter zit. Floris sticht de kapel, 

maar Petronilla, we komen haar ook 
tegen als stichteres van de abdij van 

Rijnsburg (1133), koestert een grote de-
votie voor de heilige Petrus en verandert 

naar verluidt daarom zelfs haar oorspronke-
lijke naam Geertruid in Petronilla. 

De sleutels
Petronilla’s keus is het begin van de verbondenheid van 

Petrus met Leiden die tot nu toe voortduurt. Petrus is 
de sleutelbewaarder van de hemel, en zijn sleutels prij-
ken al snel in het Leidse stadswapen. Je vindt ze nu in 
het logo van de gemeente Leiden. De Pieterskerk is twee 
eeuwen lang de enige kerk in Leiden en blijft hier steeds 
de grootste en belangrijkste kerk. Tussen 1300 en 1325 
is de Pieterskerk al bijna helemaal vernieuwd ten opzich-
te van het oude kapelletje. In 1350 komt er nog een hoge 

toren bij en vanaf 1390 wordt de 
kerk steeds vernieuwd tot hij zijn 
huidige vorm krijgt. De toren stort 
in 1512 in en wordt niet meer her-
bouwd. 

Een nieuwe Petruskerk
De Pieterskerk gaat tijdens de Re-
formatie over in protestantse han-
den, maar de naam is onuitroeibaar. 
Bovendien willen de katholieken 
als ze zich weer kunnen manifeste-
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 Sint-Petruskerk wordt parochiekerk

Veelkleurigheid kerken blijft
Hoe Petronilla Petrus aan Leiden ‘koppelde’

ren ook de naam Pieter weer gaan gebruiken. Zo komt er 
in 1836 een Petruskerk, aan de Langebrug, op een terrein 
dat door de kruitramp van 1807 nog steeds braak ligt. 
Deze kerk komt voort uit de statie aan de Sint Jorissteeg. 
Eerst probeert pastoor Kervel de bouwvallige Vrouwen-
kerk aan de Haarlemmerstraat te kopen, maar dat gaat 
niet door. De Vrouwenkerk wordt afgebroken, maar de 
dakpannen en leistenen komen op het dak van de Petrus-
kerk terecht. bisschop De Wyckerslooth van Curium komt 
op 28 juli 1836 vanuit Oegstgeest naar Leiden om deze 
typische Waterstaatskerk in te wijden.

En weer een nieuwe Petruskerk
In 1933 brandt de Petruskerk af. Resten zijn nog te zien 
aan de Langebrug. Herbouw van de kerk blijkt geen op-
tie. De parochianen konden drie jaar lang terecht in de 
Lodewijkkerk, en in de tussentijd koopt men aan de Lam-
menschansweg een groot terrein waar architect Krophol-
ler de huidige Petrus kerk bouwt inclusief een huizenblok 
in dezelfde architectuur. Bisschop Huibers van Haarlem 
wijdt de kerk in 1936. Drijvende kracht achter dit alles 
is bouwpastoor Beukers, wiens portret nog steeds in de 
pastorie van de huidige Petruskerk is te bewonderen.

Pauluskerk?
Leiden en Sint Pieter, ze hebben duidelijk iets met elkaar. 
Een korte blik op de website van het regionaal archief 
Leiden leert ons dat er 428.556 treffers zijn op de naam  
Pieter, op de naam Petrus 85982. De naam van de nieuwe 
parochie berust op een goed fundament met breed draag-
vlak in de Leidse bevolking. 
Maar waar is Paulus gebleven? We horen niets meer van 
hem sinds 1121. In 1961 is nog even sprake van een nieuw 
te bouwen Pauluskerk aan de Vijf Meilaan. De nieuwe 
bouwpastoor had het graag zo gezien, maar de juist over-
leden pater van Schalen had de naam ‘Antonius van Padua’ 
al laten vastleggen. Gelukkig doen de glas-in-loodramen 
in deze kerk recht aan de apostel Paulus. Net als een glas-
in-lood-raam in de huidige Petruskerk.  
 Jury Smit en Floris Meijsing

Geschiedenis van de kerk in Leiden en ommelanden
Met de samenvoeging van onze 
parochies in het vooruitzicht, is 
het goed om terug te kijken naar 
wat er allemaal is gebeurd sinds 
de komst van het christelijke 
geloof in onze contreien. Een 
tijdbalk die soms met zeven-
mijlslaarzen stappen door de ge-
schiedenis gaat. In de volgende 
nummers vindt u het vervolg van 
de soms roerige geschiedenis in 
Leiden en ommelanden.

Petronilla van Saksen, echtgenote 
van graaf Floris II. Hier leefden Bene-
dictinessen, in de traditie van Cluny. 
In 1574 is de abdij verwoest en zijn de 
nonnen naar Leiden vertrokken.

1213 Eerste vermelding van een pastoor 
in Voorschoten: Henricus.

ca. 1250 Stichting van het Catharina-gast-
huis aan de Breestraat.

1268 Waarschijnlijk stichting van de eer-
ste school in Leiden.

ca. 1290 Stichting van het Sinte Agnieten- of 
faliede Begijnhof. 1290. Een falie is 

690  Willibrord landt bij de monding van de 
Rijn. De kerk in Oegstgeest zou door hem 
gesticht zijn.

ca. 750 De Angelsaksische missionaris Liafwin 
(Lebuinus) sticht een kerk in Zoeterwoude. 

ca. 850 Noormannen verwoesten de kerk te Zoe-
terwoude.

856  Noormannen vermoorden Sint Jeroen,de 
apostel van de Duinstreek, verwoesten zijn 
kerk in Noordwijk en die in Oegstgeest.

857  Het bisdom Utrecht bezit landerijen met 
opstallen in Suetan (Zoeterwoude-Rijndijk) 
en Rodenburg (het huidige Roomburg.)

een zwarte sluier-
doek, die de begij-
nen destijds droe-
gen.

    1298 Vermelding van een inmid-
dels verdwenen kerkje in Leider-
dorp, waarschijnlijk uit de tiende eeuw.

    1310 Vermelding van een kerkje aan de Hoofd-
straat in Leiderdorp, onder jurisdictie 
van de aartsbisschop van Utrecht.

    1314 Bouw ‘op het Hogeland’ van een houten 
hulpkerk, gewijd aan Sint Pancras. Deze 
valt onder de parochie van Leiderdorp.

1315 Het Mirakel van Leiden: het 
versteende brood. Zie over dit Mirakel 

.
1316 De eerste vermelding van de 

stedelijke armenzorg Heilige Geest. Deze 
zorgt voor enkele werken van barmhar-
tigheid in de stad. 

    1324 Graaf Willem III benoemt meyster  
Andries, scoelmeyster van Leyden. 

    1358 De Leidse school zit nu op de plaats van 
de latere Latijnse school, op de hoek van 
de Lokhorststeeg en de Schoolsteeg.

ca. 900 Het gebied dat nu Leiden is, is verdeeld 
over drie parochies: Zoeterwoude, Lei-
derdorp en Oegstgeest.

ca. 1000 Leiden begint als een kleine nederzet-
ting bij de burcht, waar de Oude en Nieu-
we Rijn  samen komen, en het hof van de 
graven van Holland.  

ca. 1100 Het grafelijk hof krijgt een kapel.
1121 Bisschop Godebald van Utrecht wijdt de 

grafelijke kapel aan de heilige Petrus en 
Paulus. De kapel wordt al snel parochie-
kerk.

1133  Stichting van de abdij van Rijnsburg door Wordt vervolgd. Jury Smit en Floris Meijsing
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Foto Petruskerk Langebrug: RAL
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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 06-22027668. Algemene kerkbijdragen en misintenties: op RABO rekening 
3615.02.168. Donaties t.b.v. het restauratiefonds op RABO rekening 1433.26.430.
Kopij-adres: Antoon van Santen, tel.: 071 580 12 34, e-mail: ahjvsanten@casema.nl.

Blijvend gedenkteken
Ieder jaar in het midden van de herfst met 
haar korte dagen en vallende bladeren, vie-
ren wij op 2 november het feest van Allerzie-
len. Wij gedenken dan onze overleden dier-
baren. We brengen vaak een extra bezoek 
aan het kerkhof met een bloemetje. 
Sommigen hebben er al zo lang hun rust-
plaats gevonden, dat de graven worden ge-
ruimd. Maar dan? 
Toen het een aantal jaren terug in Stomp-
wijk gebeurde, kwam in het kerkbestuur 
de behoefte om een blijvend gedenkteken 
op te richten om hun gedachtenis levend 
te houden. Leo van den Brink bood aan om 
enkele ontwerpen te schetsen. Daaruit werd 
door alle bestuursleden afzonderlijk una-
niem gekozen voor de sculptuur, die nu het 
kerkhof siert. 
Het lijken twee naar de hemel reikende ar-
men. Of is het een reusachtige vogel, uit de 
hemel neergestreken, om op zijn vleugels 
de namen van onze overledenen te dragen? 
Een ieder mag er op zijn eigen manier naar 
kijken. 
Leo wist als oud-botenbouwer precies welk 
materiaal hij moest gebruiken. Het iroko 
teak is oersterk en heeft geen bescherming 
nodig. Uit vier platen van twee en een halve 
centimeter dikte heeft hij het verlijmd. Gela-
mineerd zeggen ze in de botenbouw. Dit is 
nodig voor de stabiliteit. 
Het is een heel sierlijk monument geworden. 
Het tekent tevens de ontwerper die, net als 
zijn vader vóór hem, altijd al met ontwerpen 
bezig was. 

De pastoor, die ook Zoeterwoude onder zijn 
hoede had, dacht dat het daar misschien ook 
wel gewaardeerd zou worden. En zo kon het 
gebeuren dat Leo vijf maal een gedachtenis 
object mocht maken.
Het precisiewerk om de plaatjes met alle na-
men er op te schroeven is hem wel toever-
trouwd. Door familie en anderen worden 
bloemen geplaatst bij het gedachtenisteken. 
Het geheel is een verrijking van de kerkho-
ven in Stompwijk en Zoeterwoude. 

Agnes van Boheemen-Vollebregt

Vormselvoorbereiding weer 
van start

De schoolvakanties zijn weer voorbij en dan 
gaan we al snel weer aan de slag met de 
voorbereiding op het Heilig Vormsel.
Dit jaar wordt het vormsel voor de parochies 
van de H. Laurentius (Stompwijk), St. Jan’s 
Onthoofding (Zoeterwoude) en De Goede 
Herder (Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk) 
op 12 november in Stompwijk gehouden.
Vanuit Stompwijk zijn inmiddels zeven kin-
deren druk bezig met de voorbereiding. In 
zes bijeenkomsten leren zij hoe je iedere dag 
keuzes maakt en hoe je je daarbij kunt laten 
helpen door de steun van de Heilige Geest.
De kandidaat-vormelingen vanuit Stompwijk 
zijn: Chantal van den Akker, Simon van Es, 
Bart van Boheemen, Lars den Hartog, Nynke 
van Rijn, Stephanie Janson, en Robine van 
Santen.
Wij wensen deze kanjers enorm veel succes!

Marianne Turk

Familieberichten

Overleden
Gerard Geus 46 jaar 
19 juli.

Cok Hilgersom 71 jaar 
17 augustus.

Gerarda Knijnenburg- 
van der Lubbe 95 jaar 
5 september.

Bertus van Vliet 75 jaar
8 september.

Gedoopt
18 september 
Kim en Simon Kerkvliet. 
Van harte welkom in onze 
parochiegemeenschap!

Open 
Monumentendag 

Zaterdag 10 september  kon 
de gerestaureerde Stomp-
wijkse Laurentiuskerk, wor-
den bekeken. Daar is gretig 
gebruik van gemaakt! Vele 
vrijwilligers maakten het tot 
een onvergetelijke dag. Er is 
veel informatie gegeven over 
de geschiedenis van zowel 
de kerk als de kerkgemeen-
schap en over  de grondleg-
ger Maerten van den Velde. 
Ook de toren was te bezich-
tigen onder begeleiding van 
een deskundige. Na het lezen 
van dit stukje nieuwsgierig? 
Op afspraak is bezichtiging 
altijd te organiseren. Voor in-
formatie: het secretariaat van 
de H.Laurentiuskerk Stomp-
wijk. 

Rienus Odijk
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Kwartetspel!
De tweede reeks van ons kwartetspel 
staat nu op de website. Als je de eer-

ste serie hebt gemist is het helemaal niet erg. 
Hij is er nog. Print de kaarten, kleur ze in en plak 
ze op wat karton. Blijf ze verzamelen. Aan het ein-
de van het jaar heb je een heel kwartetspel! 
Ook op de website vind je alle kinderdiensten op een rij en, de 

nieuwe tekening van Carel om te printen en kleuren. 
Dus ga snel kijken op .
Wij vinden het leuk om van je te horen!  
Stuur je e-mails, foto’s en tekeningen naar 
rdkkinderhoek@gmail.com of De Kinder-
hoekredactie, Magda de Haasstraat 11,  
2331 BK. Leiden.

Ga je zondags naar de kerk?
Ja, ik ga naar de Regenboogkerk in de Meren-
wijk. Mama is protestants en Papa is katholiek.

Waarom vind je het daar leuk? Wat is 
er speciaal aan?
Ik ga daar naar de kindernevendienst. Daar 
wordt een verhaal voorgelezen over God en 
Jezus. Wij praten over hoe je met elkaar en de 
wereld moet omgaan en wij maken vaak een 
knutselwerk. Er zijn meerdere groepen. Ik kies 
meestal voor de kleinere kinderen omdat het 
daar leuker is. Na de dienst komen alle kinde-
ren bij elkaar om een filmpje te kijken terwijl 
de ouders koffie aan het drinken zijn. Wij krij-
gen dan limonade.

Heb je bijzondere taken daar? Vertel 
es een beetje…
Ik ben Litas. Dat is Liturgisch Assistent. Ik 
draag een groen lint met alle kleuren van de 
regenboog en een wit kruis. Ik mag de kaar-
sen aansteken en het voorbedeboek halen. Ik 
help met het uitdelen van de communie. Na de 

dienst ga ik opruimen en kijken of de mensen iets 
hebben achter gelaten. De senior Litas heeft een 
ster en mag meer doen.

Ik hoor dat de Regenboog ook een koor 
heeft. 
Ja. Het heet Spetters. Ik ben ook lid van. Wij oefe-
nen elke maandag en zingen een keer per maand in 
de kerk. Mijn lievelingsliedjes zijn ‘Dat is pas leven’ 
en ‘Denk aan mij.’

Zijn er veel kinderen in het koor? 
Er komen er telkens meer!

Op welke school zit je? Heb je hobby’s? 
Wat is je lievelingsvak?
Ik zit op de Jozefschool in groep 5 met Juf José en 
Juf Mariëlle. Schrijven is mijn lievelingsvak. Ik heb 
net een verhaal over Sinterklaas geschreven.
Ik krijg vioolles en speel ook in een het Rijnstreek 
kinderorkest. En zingen natuurlijk. Gym heb ik nu 
opgegeven maar misschien ga ik straks scouting 
doen. En op zondag ga ik naar de kerk. Ik heb een 
drukke week!

Dat kun je wel zeggen!

De vlinders zijn weg en de 
spinnenwebben leeg. Waar 
zijn de insecten gebleven? 
Sommige houden winterslaap, 
andere leven voort in veilig ver-
stopte eitjes. Of ze zorgen voor 
een voorraad voedsel om lek-
ker in de winter van te eten!

In Palestina, het land van de Bijbel, is een 
mierensoort waarvan de Bijbel zegt, “zorgt 
toch in de zomer voor haar proviand en slaat 
in de oogsttijd haar voedsel op.” Ze eten 
zaden. Als die lekker rijp zijn werken de mie-
ren van morgens vroeg tot ‘s avonds laat om 
een wintervoorraad op te bouwen. Net klei-
ne boeren die graan aan het oogsten zijn!

De mier is altijd bezig
De mier is een goed voorbeeld voor ons: “Ga 
naar de mier luiaard, bekijk haar gedrag en 
wordt wijs!” zegt het Bijbelboek Spreuken. 
Mieren zijn namelijk altijd de hele dag bezig: 
eitjes en de babymieren verzorgen, hun nest 
verdedigen en voedsel zoeken. De Bijbel 
noemt mieren “een volk dat niet sterk is.” 
Ja, ze zijn klein, maar sterk zijn ze wel! Wist 
je dat een mier wel twintig keer zijn eigen 
lichaamsgewicht kan tillen?
Mooie spinnenwebben?
En die mooie spinnenwebben? Volgens het 
boek Job mag je niet op ze rekenen: “Ieder-
een die God vergeet klampt zich vast aan 
herfstdraden. Een huis van spinrag is zijn 
toevlucht. Leunt hij ertegen, dan blijft het 
niet staan, zoekt hij er steun, dan stort het 
in.” Je kunt beter op God vertrouwen!

Dieren en Planten in de BijbelHerfstbeestjes 

9 jaar 
Duizendpoot in de Regenboogkerk

R o n d o m   Elvira Dierickx

www.rondomdekerk.nu
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behoort wezenlijk tot de beweging van de Kerk, dus ook 
van de lokale kerk (het bisdom en daarbinnen de parochies 
en gemeenschappen). Maar de urgentie is toegenomen.
In het voorbereidingsdocument van de bisschoppensynode 
in 2012 over de Nieuwe Evangelisatie staat deze zin: “Chris-
tenen en Kerk zijn missionair of ze zijn niet” (Lineaman-
ta,10). We kunnen ze samenvatten onder bekende uitspra-
ken: ‘To be or not to be’, dat hangt af van de Evangelisatie. 
Een lokale gemeenschap is missionair of anders demissio-
nair. Dat wil zeggen dat, wanneer er geen openheid is of be-
reidheid is om mee te werken aan de Nieuwe Evangelisatie, 
een lokale gemeenschap zijn eigen ‘aftelklok’ instelt. Tot de 
prioriteiten, niet alleen van de gelovigen maar dus ook van 
priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers, behoort 
de Evangelisatie. Maar wat is nu precies die Nieuwe Evan-
gelisatie en hoe ‘doe je dat’ als bisdom, parochie en locale 
gemeenschap? Daarover een volgende keer. 

Portret mgr. Vreeburg
In de parochiezaal prijken al portretten, o.a. van deken 
W.P.M. Haring en mgr. M.A. Jansen. Nu is daar een waardig 
portret van mgr. A.M.E.Th. Vreeburg bijgekomen. De por-
trettist Mieke Dillo uit Amsterdam heeft Mgr. Vreeburg zeer 
levendig geschilderd. We blijven dankbaar voor de vele ja-
ren dat pastoor Vreeburg hier zich meer dan 100 procent 
heeft ingezet voor de Heer, Zijn Kerk, de parochie en zove-
len.

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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Allerheiligen en Allerzielen
Rijke landen zijn de richting een beetje kwijt. Ze hebben 
geen vermogen meer om vooruit te kijken. Ze kijken om zich 
heen en in de spiegel. Het is een visie geworden ingeperkt 
in het hier en nu voor 80, 70, 40 jaar? Daar moet je dan wel 
van maken wat je kan en de wens van een voor mij gelukkig 
leven, is een eis geworden. Men leeft alsof God niet bestaat 
en maakt zich dan ook niet druk over het hiernamaals. Als er 
niets is, hebben we toch de juiste keuze gemaakt, als er wel 
iets is, reïncarneer ik toch gewoon of rol wel de hemel in. 
Zo heeft God de mens niet bedoeld. En zo komt de mens ook 
niet tot zijn volle recht. Augustinus merkte al op dat de mens 
verticaal geschapen is: hij loopt overeind. Hij is geschapen 
om op God gericht te zijn en uit te kijken naar een leven na 
dit leven. Maar, zegt de grote kerkvader, vele mensen zijn ‘in 
zichzelf gekromd’ (incurvatus in se). Allerheiligen en Aller-
zielen trekken onze blik weer omhoog en geven een kijkje 
in het hiernamaals. Want het is natuurlijk onzin te beweren 
dat we daar niets over weten! Allerheiligen laat ons vooral 
twee dingen zien: er is een hemel en je moet heilig zijn om 
er in te komen! En wat dan met de meesten (ikzelf vooraan), 
die nog niet heilig zijn bij hun sterven, of bij lange na niet 
heilig zijn? Als zij de genade niet afwijzen van Jezus, Die 
iedereen bij zijn dood ontmoet, is Hij zo barmhartig ons als-
nog na-te-heiligen. Alles wat on-geloof en on-liefde is wordt 
weggezuiverd. Niet met zachte zeep, maar met het vuur van 
Zijn barmhartigheid. Met Allerzielen bidden wij vooral voor 
hen die dit proces ondergaan.
Maar zowel Allerheiligen als Allerzielen geven ons troost: 
onze dierbare overledenen zijn in de handen van de Heer. 
Om met Sint Paulus te spreken: “Ik verlang heen te gaan om 
met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.” (Filip-
penzen 1, 23) Pastoor Smith

Evangelisatie deel 2

Missionair of demissionair
“Nu leven we in een tijd van nieuwe Evangelisatie,” aldus 
onze paus Benedictus XVI op 18 september.
In Europa en Noord-Amerika is de mentaliteit zo veranderd, 
dat men leeft ‘alsof God niet bestaat’. Dat dit gepaard gaat 
met enerzijds een ver doorgevoerd individualisme (zo niet 
egocentrisme) en onbelemmerd kiezen voor wat men wil en 
anderzijds met een innerlijke leegte en oppervlakkigheid is 
duidelijk. In 1988 schreef Paus Johannes Paulus II al: “De Kerk 
moet nu een grote stap voorwaarts doen in haar evangeli-
satie; zij moet een historische etappe van haar missionaire 
dynamiek beginnen” (Christifideles laici, 35). Evangelisatie 

Knielkussentjes 
Vijftig jaar was er door gelovige knieën op geknield. 
Daarmee waren de knielkussentjes wat versleten en bo-
den niet echt meer soelaas voor de knielers. Gelukkig 
werd er nog een firma gevonden die nieuwe kon ma-
ken. Vanaf augustus kunt u weer met een gerust hart 
knielen. De pastoor sprak de wens uit, dat deze nieuwe 
knielkussentjes maar weer snel versleten zouden zijn. 
Niet door er een knielkussen-gevecht mee te houden, 
maar door waar ze voor bedoeld zijn!

Meditatie-avonden van pater Bots 
voortaan in de H. Lodewijkkerk
LUISTEREN, naar het EVANGELIE: Wij luisteren naar wat 
God ons door Jezus Christus in het evangelie te zeggen 
heeft. Vervolgens worden er aanwijzingen gegeven hoe 
dit evangelie een kracht kan worden voor ons gewone 
leven.
LUISTEREN naar het EIGEN HART: Dan is het een kwar-
tier stil om te luisteren naar wat het woord van God in 
mijn hart doet. Het besef van Gods heilige tegenwoor-
digheid wordt verlevendigd door het uitgestelde heilig 
Sacrament.
VIERING van de EUCHARISTIE: Wat in het woord van 
God werd begonnen, wordt in het offer van Jezus’  
Lichaam voltooid. Ervoor en/of erna: gelegenheid voor 
een BIECHT(GESPREK).
Dit jaar nog 9 november en 30 november,  van
19.30 – 21.00 uur.

Advent stap voor stap op weg naar 
Kerstmis
Wanneer u dit nummer in handen krijgt, denkt u nog 
niet aan Advent en Kerstmis. Hoewel de pepernoten al 
weken in de winkel liggen, lijkt december nog ver weg. 
Maar als het dan eenmaal zover is, biedt de Adventstijd 
zich aan als een bijzondere tijd van voorbereiding op 
het Geboortefeest van Jezus. Voor sommigen zijn be-
schouwingen over het mysterie van de Menswording 
en de rol van Maria daarbij welkom. Anderen prefere-
ren praktische handreikingen. Dit keer voor hen enige 
puntjes, om de Adventstijd te beleven:
1. Overweeg zelf nog thuis rustig het Evangelie van de 

Adventszondag.
2. Bid dagelijks het Rozenhoedje en overweeg vooral 

de blijde Mysteries.
3. Maak een voornemen elke Adventsweek iets extra’s 

voor het geloof te doen (bijv. het Lof, extra keer 
naar de Mis door de week, iemand een bezoekje 
brengen…).

4. Maak een terugblik op het afgelopen kerkelijke jaar 
om de Heer te danken en om het Sacrament van 
Boete en Verzoening voor te bereiden en te ontvan-
gen.

5. Bid het Angelus elke dag midden op de dag (zie hier-
naast).

Eucharistie en Lof
Zaterdagavond
18.00 uur H. Mis, samenzang
First and third Saturday English 
Mass. Nadien Biechtgelegenheid.

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

Door de Week
Maandag   9.00 uur
dinsdag  19.00 uur
woensdag   9.00 uur
donderdag 19.00 uur
vrijdag  19.00 uur
zaterdag    9.30 uur.

Eucharistische aanbidding
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur.

Agenda
Oktober
Donderdag 27 oktober

•09.00 uur Extra H. Mis die uitge-
zonden wordt door Radio Maria.

•Avond over Marthe Robin;
zie de Catechesefolder.

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur Gezinsmis met kinder-
koor, Sint Petruskerk.

November
Allerheiligen en Allerzielen
Voor de Missen in de andere  
kerken: zie pagina 34-35.

Dinsdag 1 november
Allerheiligen Missen:
9.00 uur: Sint Petrus 
10.00 uur: Zijlpoortkapel 
19.00 uur: H. Lodewijk.

Woensdag 2 november
Allerzielen 
9.00 uur: H. Mis
18.30 uur: extra H. Mis.

Donderdag 3 november
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 5 november

•Pater Pio Gebedsgroep

•18.00 uur English Mass.

Woensdag 9 november

•11.00-12.00 uur aanbidding in 
de Sint Petruskerk.
Om 11.30 uur wordt de Rozen-
krans gebeden.

•19.30 uur: Meditatie-avond  
pater Bots (zie hiernaast).

Donderdag 17 november

•14.00-16.00 uur aanbidding
in de Sint Josephkerk.
* Avond over Moeder Teresa; zie 
de catechesefolder.

Zaterdag 19 november

•18.00 uur English Mass

•19.00 uur Gezinsmis met kinder-
koor, Sint Petruskerk.

Donderdag 24 november

•15.00 uur: Seniorenmis en KBO-
mis in Lorentzhof

•Avond over Paus Johannes  
Paulus II; zie de catechesefolder.

Zondag 27 november
1e Zondag van de Advent.

Woensdag 30 november
19.30 uur: Meditatie-avond pater 
Bots (zie hiernaast).

December
Donderdag 1 december
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 3 december

•18.00 uur English Mass

•Pater Pio Gebedsgroep.

Donderdag 8 december
Hoogfeest Maria Onbevlekt  
Ontvangen.

Het Angelusgebed
De Engel des Heren heeft aan 
Maria geboodschapt; en zij heeft 
ontvangen van de heilige Geest. 
Wees gegroet..
Zie de Dienstmaagd des Heren; 
mij geschiede naar uw woord. 
Wees gegroet… 
En het Woord is vlees geworden; 
en Het heeft onder ons gewoond. 
Wees gegroet… 
Bid voor ons, Heilige Moeder van 
God; opdat wij de beloften van 
Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben 
door de boodschap van de Engel 
de menswording van Christus uw 
Zoon leren kennen; wij bidden U: 
stort uw genade in onze harten, 
opdat wij door Zijn lijden en kruis 
gebracht worden tot de heer- 
lijkheid van de verrijzenis. Door 
Christus, onze Heer. Amen.
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Het Parochie-uitstapje in beeldSINT-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… 
Christus Koning
Slot Jubileum – 20 november 
Met het Hoogfeest van Christus, Koning van het heelal sluit 
het kerkelijk jaar. Na alle heilsgebeurtenissen van Christus 
gevierd te hebben, vieren we nu uitdrukkelijk Wie Hij ís. Het 
woord ‘heelal’ is bekend, het universum of de kosmos met 
alles er op en er in. Met Vader en Geest is de Zoon mede-
schepper van hemel en aarde. “Alles is door Hem geworden 
en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.” 
(Johannes 1,3) “Het heelal is geschapen door Hem en voor 
Hem.” (Kolossenzen 1, 16) De Zoon, Jezus Christus, is ver-
volgens de Verlosser en de Rechter van de wereld. Dat alles 
wordt samengebracht in de titel ’Koning’. Hij is de ‘Koning 
der koningen’ (Openbaring 17,14) en “aan zijn Koningschap 
zal nooit een einde komen.” (Lucas 1, 33). 
Dit Hoogfeest leek ons ook een goed moment om het  
Jubileumjaar liturgisch af te sluiten. We hebben zo heel wat 
achter de rug: de openingsviering met de 75-jarigen, de ex-
positie van de El Greco bewerkingen, het opstarten van het 
project voor de Petrus en Paulus parochie in Ethiopië, de 
keren dat de kerk extra open was om de toren te beklim-
men en de schatten te bewonderen, de verlichting van de 
toren en kruis, de parochie-uitstap (zie hiernaast)… Intussen 
is door de jubileumcommissie hard gewerkt aan het Jubile-
umboek. Dat wil niet alleen een historisch overzicht geven, 

maar vooral ook (oud-)parochianen 
aan het woord laten. Veel foto’s en 
zelfs filmmateriaal maken dit tot 
een uniek jubileumboek. Op zondag 
van Christus koning wordt het eerste 
exemplaar overhandigd. Aan wie, 
dat is momenteel nog een verrassing.
Maar we mogen terugzien op een ju-
bileum met mooie momenten. Dank 
aan al degenen die hier aan meege-
werkt hebben.  Pastoor Smith

Het Leidse zangkoor ‘Ex Animo’
Ter gelegenheid van de 75 jarige Petruskerk een concert op 
vrijdag 25 november, aanvang 20.00 uur.
Zij zingen de Messa di Gloria van Giacomo Puccini, Stabat 
Mater van Giuseppe Verdi en na de pauze Psalm 42 van Felix 
Mendelssohn Bartholdy.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Jos Schohaus en 
wordt ondersteund door de solisten Nathalie Mees, sopraan, 

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

Het vaste schema voor 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.

Oktober
Donderdag 27 oktober
Avond over Marte Robin.
Zie de catechesefolder.

Zaterdag 29 oktober
19.00 uur Gezinsmis met  
kinderkoor.

November
Allerheiligen en Allerzielen
Voor de Missen in de andere 
kerken zie het schema achterin.

Dinsdag 1 november
Allerheiligen 09.00 uur Mis.

Woensdag 2 november
Allerzielen 20.00 (acht) uur Mis.

Donderdag 3 november
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 5 november
Pater Pio Gebedsgroep.

Woensdag 9 november
11.00 12.00 uur Open Kerk.
Om 11.30 uur wordt de  
Rozenkrans gebeden.

Zaterdag 12 / zondag  
13 november
Diaconaal weekeinde.

Zondag 13 november
15.00 uur Ziekenzalving (zie 
hiernaast).

Donderdag 17 november

• 14.00 – 16.00 uur aanbidding 
in de Sint-Josephkerk

• Avond over Moeder Teresa. 
Zie de catechesefolder.

Zaterdag 19 november
19.00 uur Gezinsmis met  
Kinderkoor.

Zondag 20 november
Christus Koning
Liturgische afsluiting van  
Jubileumjaar.

Donderdag 24 november

• 15.00 uur Seniorenmis in  
Lorentzhof

• Avond over Paus Johannes 
Paulus II. Zie de catechesefolder.

Vrijdag 25 november
Concert als afsluiting van het 
Jubileumjaar. Zie hiernaast.

Zaterdag 26 november
15.00 uur Doopviering.

December
Donderdag 1 december
Heer, leer ons bidden.

Zaterdag 3 december
Pater Pio Gebedsgroep.

Donderdag 8 december
Hoogfeest Maria Onbevlekt 
Ontvangen

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.
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Olev Roode tenor en Tim Maas bas/bariton, met begeleiding 
van het Leiderdorps Kamerorkest.
Het beloofd een geweldig muziekaal spektakel te worden.
Wij zijn zeer verheugd dat wij dit samen met ‘Ex Animo’ in 
onze jubilerende Petruskerk kunnen brengen.
De kaarten kosten € 18,-- per stuk, met daarin begrepen een 
consumptie in de pauze.
Voor jongeren tot 12 jaar is de toegang € 9,--.
Kaartverkoop via www.exanimo.nl/kaartverkoop.
Voor de vrijwilligers van de Petrusparochie hebben wij een 
aantal kaarten beschikbaar. U kunt zich daarvoor tot uiterlijk 
15 november opgeven bij ondergetekende Wilbert Hettinga, 
Lammenschansweg 25 2313 DJ Leiden, telefoon 071 514 31 91 
of per e-mail wilbert.hettinga@bekooy.nl.

Uit de expositie van Piet de Boer
De achterruimte van de kerk is vanwege het jubileum gevuld 
met kunstwerken. Van Piet de Boer staan er beelden en han-
gen er schilderijen. Ze doen me denken aan de twee kunste-
naars die elkaar zo goed gekend hebben: Barlach en Kollwitz. 
Barlach is vooral bekend om zijn forse strakke lijn beelden, 
Kolwitz door haar houtskooletsen. Ze maakten niet alleen 
religieuze beelden, maar lieten ook vooral het wee zien van 
hun tijd. Bekend zijn de rouwende ouders op de oorlogsbe-
graafplaats bij Vladslo, waar Kollwitz’ zoon begraven ligt, een 
van de eerste slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Maar 
beiden lieten ook de armoede zien in bedelaars en uitgemer-
gelde kinderen. 
In de kerk hangen twee schilderijen die me speciaal opvielen. 
Een heet: Een beeld uit Polen (nr. 5). Inderdaad een Slavische 
‘batiuska’ (vadertje) die een hondje wat te even geeft. Het 
heeft iets ingetogens, wat doet denken aan de orthodoxe 
pelgrims. Koude of niet, hun hart wordt verwarmd door het  
Jezusgebed. De andere is - hoe kan het ook anders - St.Petrus 
(nr. 15). Zijn gelaat is niet zichtbaar, want hij buigt voorover 
en zijn linkerhand verbergt het gezicht. Is het Petrus na zijn 
verloochening en vol van berouw en smart? In ieder geval een 
mens die opgaat in zijn eigen leed, tot het moment dat de Heer 
hem weer opricht. 
Zo kan elk schilderij,  
elk beeldje zijn ei-
gen verhaal heb-
ben en krijgen. Ech-
te kunst ‘spreekt’.

Pastoor Smith

Ziekenzalving 
Op zondag 13 november is er in de Petruskerk om 15.00 uur 
een viering met gezamenlijke Ziekenzalving. Het Sacrament 
van de Ziekenzalving is bedoeld voor mensen die ernstig ziek 
zijn. Maar ook bij het ouder worden kan de Ziekenzalving 
sterken. Zeker in de laatste levensfase wil Christus ons door de 
Ziekenzalving nabij zijn.
U kunt zich voor deze Ziekenzalving opgeven. Inschrijfformu-
lieren en uitleg over deze viering liggen op de leestafel achter 
in de kerk. U kunt ook contact opnemen met het parochiese-
cretariaat. Telefoonnr. 512 19 12.

Werkgroep Ziekenzalving

Doopviering
Eerstvolgende datum voor de Doop van kinderen in een geza-
menlijke Doopviering op zaterdagmiddag om 15.00 uur, met 
het kinderkoor is 26 november 2011. 
De gezamenlijke voorbereidingsavond is dinsdagavond 5 no-
vember, 19.30 uur in de pastorie Lorentzkade 16a.
(in 2012 ook nog 17 maart en 19 mei).
Opgave en verdere informatie in de Doopfolder in de kerk, of 
bij het parochiesecretariaat, tel. 512 19 12.

Kerstaktie
Dit jaar willen we net als vorige jaren weer een Kerstaktie 
houden. Wijkcontactpersonen zullen in de dagen vóór Kerst-
mis een attentie brengen bij medeparochianen, die om wat 
voor reden dan ook, een moeilijke periode doormaken. Hier-
mee willen we laten merken dat we met hen meeleven. Voor 
deze actie houden we in het weekend van 10 en 11 december 
na de viering een deurcollecte. Wie de deurcollecte mist en/
of een bijdrage wil doneren, kan dit doen op bankrekening 
5665.39.950 t.n.v. Sint-Petrusparochie o.v.v. ‘Kerstaktie’. We 
rekenen op u!  Cobi van Strien en Luud Hettinga

Uden: na afloop van de H. Mis bij 
de zusters 
Birgitinessen.

Vught: in een lege  Krophollerkerk...

Den Bosch: 
bij de ingang 

van de Sint 
Jan in Den 

Bosch. 
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Zo, daar kwamen ze… Druk 
pratend, lachend en vol 
met verhalen kwamen de 
jongeren binnen. Allemaal 
benieuwd naar wat JPLei-
den dit jaar zal brengen.
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eigenlijk meer zin in een avond over 
‘de rol van het Vaticaan tijdens de 
tweede Wereldoorlog’ of een bezoek-
je aan de moskee dat 1 november 
gepland staat. Dan hopen we je te 
zien bij de inlooplezing. Overal ben 
je welkom! Na de uitleg van het pro-
gramma aankomende jaar werd er 
nog gezellig nagekletst en geborreld.

Na een warm kopje thee, koffie of 
een beker fris met een speculaas-
je begon de presentatie. De één na 
de ander was enthousiast . Dit jaar 
staat namelijk in het teken van de 
jongeren. Bijna elke dinsdag staat er 
wat op het programma! Voor vragen 
over het geloof kan je bij JP2 terecht. 
Misschien ben je meer toe aan uit-
leg over de Bijbel. We duiken met de 
verdiepingsgroep in de wereld van 
de Openbaring van Johannes. Heb je 

JPLeiden geopend!

Katholieke Jongerendag: Feest!

Een greep uit het programma:
25 oktober 19.45 uur JP2  l l l  1 november 
19.00 uur H. Mis met jongerenmuziekgroep 
met daarna tienergroep  l l l  1 november 
20.00 uur inlooplezing: bezoek Moskee voor 
jongeren  l l l  8 november 19.45 uur JP2  
l l l  donderdag 10 november, 19.45 uur 
Verdiepingsgroep  l l l  15 november 19.45 
uur repetitie muziekgroep  l l l  22 novem-
ber 19.45 uur JP2  l l l  6 december 19.45 
Inlooplezing  l l l  13 de cember 19.45 JP2. 
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief?! Ga 
naar www.jpleiden.nl en je blijft van alles op 
de hoogte! Like ons op www.facebook.nl dan 
staan de laatste nieuwtjes zo in je inbox.

WJD-reünie
Ruim honderd jongeren uit ons 
bisdm deelden op 25 september in 
de Chizone in Scheveningen hun 
ervaringen van de WereldJonge-
renDagen in Madrid. Met een geleide meditatie 
langs bedevaartplaatsen die ze op hun pelgrims-
reis naar Madrid bezochten werden ze verder op 
weg geholpen. Met kernwoorden als belangeloos 
dienen (Peerke Donders), geworteld in Christus 
(Bernadette Soubirous), met levende stenen op 
Christus gebouwd (kloosters Vézelay), barmhar-
tigheid (Teresa van Avila). Om het vuur van Madrid 
verder te dragen is er onder meer de Katholieke 
Jongerendag (zie hiernaast) en op Palmzondag de 
diocesane viering van de Wereldjongerendag. Bo-
vendien is eind april een reis naar Trier gepland. 
Daar bevindt zich de Heilige Rok, het onderkleed 
dat Jezus werd afgenomen vlak voor de kruisiging. 
Dit relikwie is sinds 1810 vijfmaal tentoongesteld: 
in 1844, 1891, 1933, 1959 en 1996. Lichtinval is 
schadelijk voor het weefsel, daarom is het kleed 
zo weinig te zien. In 2012 kan dat wel ter gele-
genheid van het 500-jarige jubileum van de al-
lereerste bedevaart naar de Heilige Rok in 1512. 
WJD-jongeren kunnen mee met deze unieke reis!  
Aanmelden via www.vamosamadrid.nl.

Na de opening: gezellig kletsen! Jongeren melden zich enthousiast aan voor de Nieuwsbrief.

Ben jij ook altijd in voor een feestje? Heb je op 6 november nog niets 
in je agenda staan? En lijkt het je leuk om véél nieuwe mensen te ont-
moeten? Dan is er voor jou het ideale feestje! Namelijk… de Katholieke 

Jongerendag 2011 met als thema: Vuur. 
Deze dag wordt gehouden inDen Bosch, alle jon-
geren uit heel Nederland zijn daar uitgenodigd 
om samen met jou het geloof te beleven, feest te 
vieren en het belangrijkste, Jezus te ontmoeten. 
Vanaf 9.30 uur ben je welkom voor het program-
ma en je bent zeker tot 17.00 uur onder de pan-
nen. Als je de dag te lang vindt dan hopen we je 
te zien tijdens de Eucharistieviering om 16.00 
uur. Info www.jongkatholiek.nl/kjd. Ben jij 
erbij? Er wordt naar je uitgekeken!

RK Voetbaltoernooi: erg gezellig, 
lekker bijkletsen tussendoor
Op zondag 9 oktober was in Baarn het jaarlijks zaalvoetbaltoernooi, een 
gezellig en leuk sportevenement voor rooms-katholieke tieners en jonge-
ren. Na de H. Mis begon het toernooi, na een woordje en gebed. Er waren 
teams uit het hele land, Rotterdam, Beverwijk, Alkmaar, Twente. JPLeiden 
deed mee met twee jongerenteams en een tienerteam. Onder gejuich van 
de toeschouwers en vol enthousiasme werd gestreden om de felbegeerde 
beker. Maar het mocht allemaal niet baten. De twee jongerenteams lagen er 
al in de voorrondes uit. Het tienerteam ging er in de kwartfinale uit, tegen 
de uiteindelijke winnaar. Maar het was enorm gezellig tussen de wedstrij-
den door, lekker even uitrusten op de tribune en gezellig bijkletsen met 
kennissen en vrienden. Aan het eind van de dag werd er nog met elkaar 
wat lekkers gegeten bij McDonalds. Het was een hartstikke gezellige en 
sportieve dag en ik zou zeggen volgend jaar weer!  Quirien van Berkel
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is dirigent van een aantal orkesten in Leiden en omgeving. 
In overleg met hem is gekozen voor het volgende scratch 
programma:

Beethoven  -  Europees Volkslied; 
Bernstein  -  West Side Story; 
Brahms  -  Hongaarse Dans nr 5, 6 7; 
Saint Saens  -  Danse Macabre; 
Smetana  -  Moldau; 
Williams  -  Harry Potter and the chamber of the secrets.

Voor het scratchorkest hopen we op 60 musici. Inschrijving 
vindt plaats in volgorde van aanmelding per instrument en 
met een goede verhouding in niveaus. 
Aan de deelnemers wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd 
als tegemoetkoming in de onkosten van muziekrechten, 
koffie en thee (lunch zelf meenemen).
Het dagprogramma begint om 9.30 uur en eindigt met het 
concert van 20.00 - 22.00 uur. Bij voldoende belangstelling 
is er een oefendag op zaterdag 14 januari.
Aanmelden via instrumentale.scratch@gmail.com. Daarbij 
vermelden welk instrument je speelt, aan welk gedeelte 
je wilt meedoen en op welk niveau je speelt: 1-beginner; 
2-gevorderde; 3-vergevorderde; 4-professional.
Aanmelden kan ook via www.deregenboogmerenwijk.nl.

Marcel Taverne overhandigt kruisweg 
aan de Regenboog
Op zondag 28 augus-
tus heeft pater Marcel  
Taverne – die naar Am-
ster dam is verhuisd – af-
scheid geno men van de 
Regenboog. 
Als verrassing bood hij 
de ju bi leren de geloofs-
gemeenschap vier pane-
len aan met daar op de 
kruisweg geschilderd. 
De panelen zijn afkom-
stig uit de kapel van de 
Com muniteit van de Fran   
ciscanen aan de Haag-
weg. Ze zijn geschil derd 
door Frans Groot huizen 
(1924 - 2005) uit Egmond. 
Op de vier panelen zijn 
alle taferelen van de kruisweg uitgebeeld als een door-
lopend verhaal. Het is een verhaal van vallen en opstaan, 
van vernedering en troost, van verdriet en verzoening, van 
dood en opstanding.
Marcel gaf aan dat het goed was af en toe even stil te staan 
bij de kruisweg, vooral als we het zelf moeilijk hebben. We 
zien dan hoe Jezus met ons meelijdt, mee-valt en weer 
mee-opstaat, ons lijden meedraagt door de dood heen 
naar de opstanding. Na het overhandigen van de panelen 
bedankte Wilbert Bots namens het Vicariaat en onze Oecu-
menische Geloofsgemeenschap Marcel voor zijn inzet in de 
afgelopen jaren.

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.

Veertig Jaar Oecumene
Dit jaar viert de Oecumenische Ge-
loofsgemeenschap van de Samen-
werkende Kerken in de Merenwijk 
haar veertigjarig bestaan. Ter gele-
genheid daarvan is een mooi boek-
je verschenen onder de titel: ’40 
Jaar Oecumene: van verleden naar 
heden’.
Wat daarin opvalt, is de euforie van 
de pioniers die aan het begin hiervan 
stonden. Zij werden gedreven door het 
Schriftwoord: ‘’Opdat zij allen één zijn, zo-
als Gij, Vader, in Mij en Ik in U’’ (Joh. 17, 21). Dat 

gold evenzeer voor de vele vrij-
willigers die mede vorm hebben 
gegeven aan De Regenboog. 
Er is in deze veertig jaar veel ge-
beurd. Niet alleen in de Meren-
wijk, maar ook in kerk en we-
reld. De euforie van de Oecume-
ne is op de achtergrond geraakt 
en heeft langzamerhand plaats 
gemaakt voor een herijking. In 
het bijzonder geldt dat voor 
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de herwaardering van de verschillende 
tradities waaruit een ieder is voortge-
komen, en waar we schatplichtig aan 
zijn. 
Dat is een proces, want van meet af 
aan stond niet het eigen gelijk cen-
traal, maar het groeien in geloof om 

elkaar te herkennen, en te vinden, in 
datgene wat je bezighoudt. Dat im-

pliceert ruimte geven, transparantie en 
ontvankelijkheid voor de ander. 

We staan voor een nieuwe uitdaging. Het Vi-
cariaat zal deel gaan uitmaken van het Cluster Lei-

den en ommelanden. 
Uitgangspunt blijft de diversiteit van katholiek Leiden: 
eenheid in verscheidenheid en respect voor ieders eigen-
heid. Dat houdt in dat we over elkaars schutting heen el-
kaar leren waarderen en ons niet opsluiten in starheid en 
verkettering. Maar bovenal heeft het te maken met au-
thenticiteit en de vraag aan jezelf: wie ben ik, wat is mijn 
weg om Christus na te volgen, en bidden om de inspiratie 
van Gods Geest ’die bezielt wie koud zijn en versteend’.

Pastoor Jaap van der Bie

VIERINGEN
Iedere zondag 10.00 uur
Viering van Woord en Tafel.
Tijdens deze viering is er een 
crèche voor de allerkleinsten en 
kindernevendienst voor  
kinderen van groep 1 t/m 4 en 
van groep 5 t/m 8 van de 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. We 
volgen daarbij een vast ritueel 
van lezingen, liederen en gebe-
den. Zomaar een moment, mid-
den in de week, om even met 
elkaar stil te zijn en aandacht te 
geven aan wat ons bezighoudt. 
U bent van harte welkom.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Re-
genboog is iedere werkdag van 
10.00 – 12.00 uur geopend voor 
persoonlijk gebed, meditatie en 
bezinning. U kunt vrij binnen-
lopen en gebruik maken van de 
aanwezige teksten en gebeden. 
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur 
bidden er moeders voor kinde-
ren en andere intenties. U bent 
altijd welkom om mee te bidden 
of een intentie in te brengen.

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. 
Kosten € 7,50, opgeven vooraf 
via de website.

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de 
maand staan van 9.00 – 21.00 
uur bij de Regenboog contai-
ners voor inzameling van oud 
papier, metaal en schone bruik-
bare kleding.

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

Website Regenboog
Neem eens een kijkje op: www.
deregenboog merenwijk.nl!

Jubileumboekje
Het Jubileumboekje: ‘40 jaar 
Oecumene – van verleden naar 
heden’ is te verkrijgen voor  
€ 9,-- in de Regenboog op werk-
dagen van 10.00 –12.00 uur en 
na de zondagse viering. 
Over de post komt er € 1,85 bij.

Agenda

Woensdag 2 november  kij-
ken wij naar een film waar-
in een eenzame ober in een 
drukke stad na zijn werk zijn 
gedachten en gevoelens deelt 
met een opblaaspop. Op een 
dag krijgt zij een hart, een 
ziel, een bewustzijn en komt 
tot leven. Ze vindt werk, 
wordt verliefd, maar ze ont-
dekt ook hoe kwetsbaar ze 
is. Want met een hart ervaar 
je ook pijn en eenzaamheid. 
Wat betekent het om mens 
te zijn, ouder te worden en 
te moeten sterven? De ober 
vraagt zich af waarom de we-
reld zo afstandelijk en ‘los’ 
in elkaar zit. Deze film is een 
ontroerend sprookje  over de 
waarde van onvolmaakt ge-
luk. Ronald da Costa leidt het 
nagesprek.
Toegang € 3,00 ( incl. koffie/
thee).

12 november 10.00 – 18.00 
uur, in de Regenboog, Wa-
termolen 1. Landelijke Oecu-
menische Ontmoetings-Dag. 
Verdere gegevens zie artikel 
hiernaast.

Landelijke Oecumenische Ontmoetings-Dag 

Kosten voor deze dag inclusief koffie thee en lunch bedra-
gen € 15,- contant bij binnenkomst, echter € 12,50 bij voor-
uitbetaling op bankrekening 258.11.91 tnv Algemene Ker-
kelijke Merenwijkraad te Leiden onder vermelding ‘Looddag 
2011’. Opgeven voor de workshops kan via onze website  
www.deregenboogmerenwijk.nl, aanklikken Looddag 2011.

Scratchdagen
In het kader van het 40 jarig jubileum worden er in 2012 drie 
scratchdagen gehouden:
21 januari - instrumentale scratch
11 februari  - kindermusical
21 april  - korenscratch.

De dag staat onder leiding van Hendrik Jan Brethouwer. Hij 

Op 12 november wordt in de Regenboog de Landelijke  
Oecumenische Ontmoetings-Dag (Looddag) gehouden. De 
dag duurt van 10.00 - 18.00 uur. Dagvoorzitter is drs. Henk 
van Hout. Om 10.45 uur is er een powerpointpresentatie 
door prof. dr. Christiane Berkvens-Stevelinck met de titel: 
‘Hoop door de tijd heen’. 
Door de eeuwen heen zijn er tijden van voor- en tegenspoed 
geweest; zat het mensen mee of tegen, hoopten mensen op 
betere tijden. Kunnen we die hoop vasthouden. Hoop als 
zekerheid dat iets zinvol is ongacht het resultaat: “Hope is a 
state of mind” (Vaclav Havel).
De morgen wordt afgesloten met een plenaire discussie: 
Hoe ga je om met hoop in barre tijden.
Na de lunch zijn er een aantal workshops: Bibliodrama; Dich-
ten en gedichten; Gesprek naar aanleiding van het dagthe-
ma; Mediteren; Meditatie bij een schilderij; Oecumenespel; 
Samen schilderen; Zang en Muziek.
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Maar hoe kom ik ertoe die stilte om me heen te creëren? 
Want er is zoveel dat mij afleidt. Inderdaad, het stil maken 
om ons heen zullen we moeten organiseren. Het is er be-
paald niet zomaar, ook niet als we dat wensen.
Op de eerste plaats moeten wij het besluit nemen voor God 
open te willen staan. Een duidelijke afspraak met onszelf. 
We moeten er namelijk iets voor over hebben om de dingen 
van alledag, om onze gedachten, onze zorgen en ideeën, 
los te laten. Want niets is moeilijker dan dat. Bijvoorbeeld 
iets eerder opstaan dan we gewend zijn, om de dag op een 
goede manier te beginnen. Het is een zegen voor onszelf, en 
voor ieder die we ontmoeten, om die rust en stilte mee te 
nemen de hele dag door. Zo’n aan God opgedragen dag kan 
werkelijk een gezegende dag zijn.
Op de bezinningsdag werden we stil na Gregoriaanse mu-
ziek te hebben gehoord. Een prachtig hulpmiddel. Het no-
digt bijna als vanzelf uit tot inkeer, stilte en gebed, als we 
deze verstilde gezangen tot ons door laten dringen. 
Maar ieder zal zo zijn of haar eigen methode hanteren om 
de rust en de vrede in het eigen hart op het spoor te komen.
Dat we de stilte en vrede die we die dag hebben mogen 

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.

De weg van stilte
Bij de opening van het nieuwe pastorale jaar op zaterdag 17 
september, hebben we de gebruikelijke bezinningsdag in stil-
te doorgebracht. Beter gezegd, die dag hebben we geoefend 
om stil te worden, om stil te zijn. Een bijzondere ervaring, die 
voor de een gemakkelijker was dan voor de ander.
We zijn het niet zo gewend om stil te zijn, druk als eenieder 
bezig is met alles wat moet worden gedaan. En het is ook 
vaak veel wat er van ons gevraagd wordt. Bovendien leven 
we in een wereld waarin de stilte ver te zoeken is. Echt stille 
plaatsen in onze omgeving zijn zeldzaam. 
Waarom is stilte zo belangrijk, hoor ik wel eens vragen, nadat 
ik in de verkondiging dit onderwerp ter sprake heb gebracht. 
Stilte in onszelf, in ons hart, is de enige manier om tot ons-
zelf te komen. Is werkelijk de enige manier om Gods stem 
te verstaan die tot ons spreekt. Stilte in onszelf is kortom de 
enige manier om met God, onze Bron van leven, in contact te 
zijn. God manifesteert zich niet in de drukte, in opwinding, in 
hectiek. Daar zullen we Gods zachte stem niet kunnen horen. 
Wel worden we Hem gewaar in de stilte, in de vrede, van ons 
hart. Een moment van groot geluk als we dat kunnen ervaren.
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meemaken, vast kunnen houden. Dan kan dit nieuwe 
werkjaar een gezegend jaar worden.

Inge Elling, pastoraal werker

Nieuws van het LONGEVUS-project
Voor het tweede jaar op rij waren de weergoden ons niet 
goed gezind op de dag dat een fietstocht werd georga-
niseerd. Gelukkig hebben velen de routebeschrijving toch 
gekocht om de tocht later en onder betere weersomstan-
digheden te kunnen fietsen. De opbrengst bedroeg zo toch 
nog het mooie bedrag van bijna € 200,-. Iedereen van harte 
bedankt.
Het is nog ver weg, maar als volgende actie staat de ver-
koop van kerststerren in de periode voor kerstmis op de rol. 
Wacht daarom met het kopen van kerststerren tot dat u ze 
in de kerk kunt kopen. 

OJA van start
Op 9 september was de eerste bijeenkomst van het nieuwe 
seizoen van de Oecumenische Jongeren Actieviteiten. Het 
was de eerste van 10 avonden die dit schooljaar weer wor-
den gehouden. Elke tweede vrijdag van de maand komen 
de jongeren bijeen in de Verdieping, Stevensbloem 269 
(boven de Digros). Plannen zijn er volop: 
Filmavond -  ontmoeting met graffiti-kunstenaar (mis-
schien ook zelf één maken?) – “Ga jij nog iets leuks doen 
op zondag?” over naar de kerk gaan - Helden, popsterren, 
idolen - Bijbels koken.
Zit je in de brugklas of hoger en ben je nieuwsgierig? Mail 
naar ojaleiden@hotmail.com.

Uitreiking Gregoriusspeld. Feestvreugde.

Met speld én bloemen! 

De lekkende feesttent in de tuin.
Antoniustaartjes.

Door-de-weekse 
vieringen

Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdagochtend 
15 november een viering om  
9.00 uur. Vrijdag 4 november en  
2 december om 9.30 uur een  
Eucharistieviering. 

Woonzorgcentrum Robijnhof
Op vrijdag 4 november om 15.00 
uur een viering in de ‘Vijverzaal’. 

Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 28 november een 
Woord- en Communieviering om 
10.30 uur.

Overleden
Op 9 augustus overleed Maria 
Henrietta Agnes van Mameren-
Jansen. Zij was 94 jaar en woonde 
Schouwenhove 122. Er werd af-
scheid van haar genomen in de 
aula van het crematorium van 
‘Rhijnhof’.

Johannes Cornelis v.d. Wiel over-
leed op 23 augustus. Hij was 84 
jaar en woonde Topaaslaan 8. Na 
de afscheidsceremonie in de aula 
van ‘Rhijnhof’, werd hij aldaar 
gecremeerd.

Marie Louise Hoff-Been was 82 
jaar, toen zij overleed op 8 sep-
tember. Zij woonde Witte Singel 
65. Na de uitvaartplechtigheid in 
de Antoniuskerk werd zij begra-
ven op ‘Rhijnhof’.

Op 8 september overleed Jacobus 
Gijsbertus Azier.
Hij woonde Jacques Urlusplant-
soen 225 en was 84 jaar. Na de af-
scheidsviering in de Antoniuskerk 
werd hij begraven op de R.K.-be-
graafplaats ‘Zijlpoort’.

Wij wensen de nabestaanden 
kracht toe in deze moeilijke pe-
riode.

Maria-viering
Deze laatste viering in de maand 
oktober is op woensdag de 26e 
om 19.00 uur in de Antoniuskerk.

Allerzielen
De herdenkingsdienst voor de 
overleden parochianen  van het 
afgelopen jaar in het bijzonder, 
en overledenen in het algemeen, 
wordt gehouden op woensdag  
2 november om 19.00 uur in de 
Antoniuskerk. Leden van beide 
koren zullen zingen.

Intenties voor Allerzielen
Deze kunt u opgeven bij het  
parochiesecretariaat.
Een intentie kost € 5,00.

7+1
Elke laatste vrijdag van de maand 
een goede maaltijd en een goed 
gesprek. Intekenlijsten voor 28 
oktober en 25 november liggen 
t.z.t. in de kerk.

Kinderwoorddienst
Deze zijn in de Maria  
Middelareskerk om 9.30 uur op 
de zondagen 6 november,  
27 november, en 4 en 11 decem-
ber. Het kinderkoor  ‘De Vlam-
metjes’ zal zingen op 4 december.

Bijbelavonden
Deze zijn in de pastorie van de 
Antoniuskerk op donderdag 10 
november en 1 december. De 
avonden staan o.l.v. catechete 
Marieke Maes. Van 19.30-21.30 
uur. 
Iedereen kan aansluiten zonder 
aanmelding vooraf.

Kerk schoonmaken
Maandag 14 november en  
12 december wordt de Maria 
Middelareskerk weer  schoonge-
maakt. Vanaf 9.15 uur. Wij vragen 
om uw hulp daarbij.

Let op! 20 november
Op deze dag zal er géén  
viering zijn in de Antoniuskerk. 
Wel een Woord-Communieviering 
om 10.00 uur in de Maria  
Middelareskerk.

Solidaridad
Deze Adventsactie is vanaf  
27 november en duurt 4 weken. 
Uw steun daaraan wordt van 
harte aanbevolen.

Antoniusparochie 1961-2011
Het was een groot feest aan de Boshuizer-
laan. De nieuwe Antoniusvlag wapperde in 
storm en regen. Oud-pastores Van Eeuwijk, 
Schlatmann, Van Haasteren, Walters en De 
Groot waren gekomen en ook oud-parochi-
anen hadden de weg terug gevonden. De 
kerk was prachtig versierd door parochi-
aan Van der Voort, die ook het plein voor de Sint Pieter in 
Rome jaarlijks in een bloemenzee verandert. 

Na een mooie viering waarin beide parochiekoren samen 
zongen, mocht pastoraal werker Elling drie harde wer-

kers en trouwe parochianen in 
het zonnetje zetten door ze de 
fraaie zilveren Lam Gods speld 
op te spelden: Rini Boumees-
ter, Els Mathot en Dick van der 
Hulst waren al in de jaren zes-
tig actief en zijn dat nu nog 
steeds! Vervolgens kreeg Jos 
van Noye de zilveren Gregori-
us speld voor 25 jaar enthou-
siaste koorzang.
Daarna presenteerde Wilbert 

van Erp het herinneringsboek 
‘50 jaar op eigen wijze’ dat ook 
veel foto’s van vroeger bevat. 
Onder het genot van een kopje 
koffie (met een Antonius ge-
bakje) kon men de tentoonstel-
ling van foto’s en krantenarti-

kelen van de periode 1961-2011 bewonderen. Het 
was dringen geblazen bij de fotoboeken en ook de 
doopboeken werden geraadpleegd. 

De planning was om het feest voort te zetten in de pastorie 
tuin, waar een grote tent was neergezet. Helaas bleek deze 
niet waterdicht! De soep en broodjes werden dus maar in de 
kerkzaal genuttigd en iedereen was blij dat de kerkbanken 
een aantal jaar geleden vervan-
gen waren door stoelen. 

Al met al een zeer geslaagde 
jubileum viering. Mocht u er 
niet bij zijn geweest, maar wilt 
u toch graag zo’n herinnerings-

boek, dan is een telefoontje 
of mailtje naar het secretari-
aat (zie boven) voldoende. 
Ondanks de prachtige uit-
voering, is het boekje gratis.

mailto:ojaleiden@hotmail.com
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63 jaar, 
vrijwilliger in de Lam Godsparochie

Wanneer ben je actief geworden in de kerk?
Dat is gekomen nadat mijn oudste zoon zijn Eerste Hei-
lige Communie had gedaan. De toenmalige pastoor van 
de H. Leonarduskerk riep alle ouders bij elkaar en ver-
telde dat er in de kerk veel werk is te doen. Ik ben toen 
toegetreden tot de werkgroep gezinsvieringen. Vanaf 
1992 was ik vice-voorzitter in het bestuur. Ik heb de een-
wording van de Leonardus met de Antonius en de Maria 
Middelares meegemaakt en de sluiting van de Leonardus. 

Wat doe je nu voor vrijwilligerswerk?
Ik ben, of liever gezegd was, voorzitter van de parochie-
vergadering. Deze houdt op te bestaan na clustering. 
Verder zit ik in de pastoraatsgroep, die in oprichting is. 
Dat werk wil ik overigens wel blijven doen na de cluste-
ring. Ook ben ik bestuurslid van begraafplaats Zijlpoort, 
namens de Lam Godsparochie. Dat is wel bijzonder, mijn 
vrouw ligt daar begraven.

Wat trekt je aan in de Lam Godsparochie?
Dat zijn om te beginnen eenvoudige emotionele dingen, 
de band met een groep mensen, met het kerkgebouw en 
met mijn jeugd. Verder is voor mij de traditie, die terug-
gaat tot de vierde eeuw, belangrijk. Met die tijd heb ik 
iets. Ik ben leraar klassieke talen in Lisse, sinds 1975, 
maar daarnaast houd ik mij bezig met Romeinse archeolo-
gie in Nijmegen. Hierover verschijnt binnenkort een boek. 
Vóór de Eerste Communie van mijn zoon ging ik vaak 
naar de studentenekklesia met mijn eerste vrouw. Maar 
ik begon me al wel af te vragen waar toch die studenten 
zijn…
De sfeer in de Lam Gods is hartelijk en inspirerend, ook 
met de in de Antonius kerkende protestantse gemeente. 
Ik voel me erg thuis in de katholieke kerk, en ga ook met 
plezier naar alle typen vieringen, hoewel toch de Eucha-
ristie the real thing is. Het is fijn dat er regelmatig een 
priester komt voor de Mis.

Je wilt je ook inzetten voor het meer betrekken 
van jongeren bij de kerk. Heb je daar ideeën over?
Je merkt dat jongeren, ook na een opvoeding in het 
geloof, Eerste Communie, misdienaar zijn en Vormsel, 
het geloof achter zich lijken te laten. Pas bij toogdagen, 
bijvoorbeeld bij de EO, in Taizé en de Wereldjongerenda-
gen, zie je de godsdienstbeleving van jongeren. Ik denk 
aan het oprichten van een Taizé-jongerengroep, die ook 
regelmatig Taizé bezoekt. Dit zal hen denk ik inspireren, 
ze ontmoeten zo veel meer jongeren die hun geloof 
beleven.

Concert C.O.V. Excelsior

Arnhemse mystiek in de 16e eeuw

Op zondagmiddag 6 november 
wordt in de Sint-Petruskerk onder 
meer de Ceciliamis van Charles 
Gounod uitgevoerd door C.O.V. 
Excelsior uit Leiderdorp. Dirigent 
is Hans van der Toorn. 

Deze mis is het bekendste werk van 
Gounod op het gebied van kerkmu-
ziek en werd op 22 november 1855, 
de naamdag van de heilige Cecilia, 
in Parijs voor het eerst uitgevoerd. 
De toen ook aanwezige componist 
Camille Saint-Saëns schreef later: 
‘De uitvoering van de Ceciliamis riep 
een soort verdoving op. Deze een-
voud, deze grootsheid, dit zuivere 

licht, dat zich over de muziekwereld 
als een schemer verspreidde, bracht 
de mensen in grote verbazing. Men 
voelde, dat hier een genie aan het 
werk was geweest ... glanzende stra-
len gingen van deze mis uit ... in 
eerste instantie was men verblind, 
daarna in vervoering gebracht en 
ten slotte overweldigd.’ Van Gounod 
brengt het koor ook het werk Gallia 
ten gehore, en verder stukken van 
Saint-Saëns, César Franck en Hen-
drik Andriessen. Aanvang 15.00 
uur. Meer info www.covexcelsior-
leiderdorp.nl. Kaarten verkrijg-
baar vóór aanvang in de kerk of via 
info@covexcelsiorleiderdorp.nl.

33

Ga mee op pelgrimstocht!

Van oktober tot maart staat Museum 
Catharijneconvent in Utrecht geheel 
in het teken van de Camino, de tocht 
naar Santiago de Compostela. De 
bezoeker treedt letterlijk in de voet-
sporen van een pelgrim. 

Alles achter je laten om duizenden 
kilometers te reizen naar een heilige 
plek. Een tocht vol risico’s en ontbe-
ringen. Miljoenen mensen uit heel 
Europa reisden sinds de elfde eeuw te 
voet of te paard over de Camino naar 
het einddoel: Santiago de Compos-
tela, in het noordwesten van Spanje. 

Nog steeds lopen jaarlijks zo’n 
honderdduizend pelgrims deze 
tocht. Wat bezielt hen? De route 
naar Santiago wordt vanuit 
diverse invalshoeken belicht: 
historisch, religieus, spiritueel 
en cultureel. 
Spectaculaire bruiklenen uit 
binnen- en buitenland, aange-
vuld met voorwerpen uit de eigen 
collectie van het museum, ver-
beelden het cultuurhistorische 
verhaal.  
Ga mee op pelgrimstocht! Meer 
info . 

Van 18 november tot 29 januari de tentoon-
stelling ‘Verborgen leven’ te zien in het 
Historisch Museum Arnhem. 

Arnhem was in de zestiende eeuw een cen-
trum van mystiek en spiritualiteit. Onlangs 
zijn enkele manuscripten ontdekt, die 
geschreven blijken te zijn in het Arnhemse 
Agnietenklooster. Deze onthullen een spiri-
tueel leven dat van grote invloed is geweest 
op vrouwenkloosters, van Gelre en Kleef 
tot Keulen aan toe! Deze en andere hand-
schriften vormen samen met schilderijen, beeldhouwwerken en 
muziek uit die tijd de tentoonstelling Verborgen leven. Terwijl het met de 
kloosters in Nederland in de zestiende eeuw bergafwaarts ging, ontstond 
er in Arnhem een mystieke wedergeboorte, gebaseerd op de Moderne Devo-
tie, een spirituele beweging binnen de katholieke kerk, die terug wilde 
naar de oervorm van het geloof. Meer info via . 

32

Zegen en leven

Gij belooft ons zegen en leven,

als wij ons wagen 

aan het woord van uw Zoon.

Hij heeft zich gewaagd

onder de mensen en hun nood.

Hij is aan zijn trouw te gronde gegaan.

Maar Gij hebt hem opgewekt

uit de dood

en zijn leven draagt vrucht onder ons

tot op deze dag.

Laat ons niet doof zijn

voor de luide roep van zijn voorbeeld.

Maak ons sterk 

om met hem de weg te gaan

naar de mensen om ons heen,

opdat ons leven

rijke vrucht mag dragen.

Frans Cromphout sj. 
(1924-2003)

In:  Piet Thomas, Groot gebedenboek, Lannoo

www.rondomdekerk.nu

www.rondomdekerk.nu

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

 OOSTERLOOSTRAAT 12 TEL. 070-3836295
 2271 HG  VOORBURG MOB. 06-54770454
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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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22 Za

23 Zo
 30e zondag door het jaar

29 Za
 
30 Zo
 31e zondag door het jaar

  1 Allerheiligen
 Hoogfeest

  2 Allerzielen

  5 Za

  6 Zo
 32e zondag door het jaar

12 Za

13 Zo
 33e zondag door het jaar

19 Za

20 Zo
 Christus Koning
 Hoogfeest

26 Za

27 Zo
 1e zondag Advent

  3 Za

  4 Zo
 2e zondag Advent

10 Za

11 Zo
 3e zondag Advent

22

23

29

30

  1

  2

  5

  6

12

13

19

20

26

27

  3

  4

10

11

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

19.00 EV
  

19.00 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
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Schola

11.00 EV
  Dameskoor

11.00 WCo
  Schola Cantorum

19.30 WG
  Dameskoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 WCo
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.00 EV

20.00 EV

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 WG
  Koor
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 WG
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Jongerenkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 GV
  Samenzang

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 WCo
  Gemengd koor

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WG
  Gemengd koor

10.00 WCo
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Kinderkoor

09.30 WG
  Gemengd koor

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
16.00 Feestlof+receptie

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

19.00 EV

09.00 EV
18.30 EV

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

VIJF MEILAAN

B
EV

R
IJ-

      D
IN

G
S-

      PLEIN

R
O

O
SEV

ELTSTR

TELDERSKADE

C
H

U
R

C
H

ILL LA
A

N

BO
SH

U
IZERLA

A
N

BO
SH

U
IZER-

K
A

D
E

5 MEIBAD

ST
IL

LE
 M

A
RE

HO
O

G
ST

R.
DO

NK
ER

ST
EE

G

OUDE VEST

BREE

LA
N

G
E

STRAAT
M

ARE

NIEUW
E RIJN

HAARLEMMER   STRAAT

HAVEN

BERNARDKADE
BERNARDKADE

O
U

D
E
 H

E
R

E
N

G
R

A
C

H
T SINGEL

HEREN

K
O

O
ILA

A
N

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

BURCHT

STA
D

H
U

IS

LELIESTRAAT

PIETER DE LA COURTSTR

LA
M

M
EN

SC
H

A
N

S
W

EG

ZEEMAN LAANKONINGINNELAAN

LORENTZKADE

LORENTZ-
HOF

BLO
M-VIJL

BRIEFST
R.

HO
GE M

O
RSW

EG

V.D.

HAAGSE 

SCHOUWWEG

RIJNDIJK

STEVENSHO
FDREEF

STAN      DERDMOLEN

M
OLENAARSPAD

T
O

R
E
N

D
M

O
LE

N

VE
RF

M
O

LE
N

KETELMEERLAAN

IJSSELM
EERLAAN

WATERMOLEN

JAN VAN HOUTKADE

RAPEN-  BURG

GANGET
JE

ZOETERWOUDSESINGEL

K
O

R
EV

A
A

R
STR

A
A

T

D
O

EZA
STR

A
A

T

GARE-
MARKT

STEENSCHUUR

LA
AN DE G

OED
E H

ER
DER

ORANJELAAN

H
O

O
FD

STRA
AT

A4

STA
DSHOUDERSLA

AN

HO
GE RIJNDIJK

BOMENWIJK

LEIDERDO
RP

GALL
ASL

AAN
HENSIUSLAAN

HEELBLAADJESPAD

 wijk Voorhof

 ENGELENDAAL�

BREESTRAAT

ZU
ID

BU
U

RTSEW
EG

ZWETKADE

SCHENKELWEG

NIEUWEWEG

DR. 
KO

RT
MANNST

RA
AT

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

N
206

N
206

VA
N 

SW
IE

TE
NS

TR

KERKLAAN�

�

A
M

BA
CH

TS
H

ER
EN

W
EG

N
O

O
RD

BU
U

RT
SE

W
EG

DORP
SST

RA
AT

VELDZICHTSTRAAT

W
ATERTJE

STOMPWIJK

STOMPWIJK

N
2
0
6

N
2

0
6

DR. VAN NOORT STRAAT

M
EERLA

A
N

JA
N 

KO
EN

EN
W

EG

MEER- EN GEERWEG

NIEUWE WEG

ZONNE-
  GAARDE

ZUIDHOF

KERKLA
A

N

ZWETKADE

D
ET

M
ER

SW
EG

B
U

R
G

. 

W
ES

T  
    

   E
IN

DSE
W

EG

NOORDBUURTSEWEG

‘T W
ATERTJE

BUURTSEW
EG 13

ZU
ID

VAN SWIETENSTR. 1

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

10.00 OV WCo

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV AV

10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV EV

10.00 OV AV

10.00 OV EV
  Regenboogkoor
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Vieringen in de periode van 22 oktober 2011 tot en met 11 december 2011
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Jongerenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Samenzang

19.00 WG
  Gemengde koren

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

Geen viering

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

Haarlemmerstraat 106  Hoge Rijndijk 16 Z’woude Heelblaadjespad 1 L’dorp Herensingel 3 Zoeterwoude-dorp  Dr. v.Noortstr.85 Stompwijk Steenschuur 19  Lammenschansweg 40A  Watermolen 1 Boshuizerlaan 11 Rijndijk 283

VIJF MEILAAN

B
EV

R
IJ-

      D
IN

G
S-

      PLEIN

R
O

O
SEV

ELTSTR

TELDERSKADE

C
H

U
R

C
H

ILL LA
A

N

BO
SH

U
IZERLA

A
N

BO
SH

U
IZER-

K
A

D
E

5 MEIBAD

ST
IL

LE
 M

A
RE

HO
O

G
ST

R.
DO

NK
ER

ST
EE

G

OUDE VEST

BREE

LA
N

G
E

STRAAT
M

ARE

NIEUW
E RIJN

HAARLEMMER   STRAAT

HAVEN

BERNARDKADE
BERNARDKADE

O
U

D
E
 H

E
R

E
N

G
R

A
C

H
T SINGEL

HEREN

K
O

O
ILA

A
N

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

BURCHT

STA
D

H
U

IS

LELIESTRAAT

PIETER DE LA COURTSTR

LA
M

M
EN

SC
H

A
N

S
W

EG

ZEEMAN LAANKONINGINNELAAN

LORENTZKADE

LORENTZ-
HOF

BLO
M-VIJL

BRIEFST
R.

HO
GE M

O
RSW

EG

V.D.

HAAGSE 

SCHOUWWEG

RIJNDIJK

STEVENSHO
FDREEF

STAN      DERDMOLEN

M
OLENAARSPAD

T
O

R
E
N

D
M

O
LE

N

VE
RF

M
O

LE
N

KETELMEERLAAN

IJSSELM
EERLAAN

WATERMOLEN

JAN VAN HOUTKADE

RAPEN-  BURG

GANGET
JE

ZOETERWOUDSESINGEL

K
O

R
EV

A
A

R
STR

A
A

T

D
O

EZA
STR

A
A

T

GARE-
MARKT

STEENSCHUUR

LA
AN DE G

OED
E H

ER
DER

ORANJELAAN

H
O

O
FD

STRA
AT

A4

STA
DSHOUDERSLA

AN

HO
GE RIJNDIJK

BOMENWIJK

LEIDERDO
RP

GALL
ASL

AAN
HENSIUSLAAN

HEELBLAADJESPAD

 wijk Voorhof

 ENGELENDAAL�

BREESTRAAT

ZU
ID

BU
U

RTSEW
EG

ZWETKADE

SCHENKELWEG

NIEUWEWEG

DR. 
KO

RT
MANNST

RA
AT

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

N
206

N
206

VA
N 

SW
IE

TE
NS

TR

KERKLAAN�

�

A
M

BA
CH

TS
H

ER
EN

W
EG

N
O

O
RD

BU
U

RT
SE

W
EG

DORP
SST

RA
AT

VELDZICHTSTRAAT

W
ATERTJE

STOMPWIJK

STOMPWIJK

N
2
0
6

N
2

0
6

DR. VAN NOORT STRAAT

M
EERLA

A
N

JA
N 

KO
EN

EN
W

EG

MEER- EN GEERWEG

NIEUWE WEG

ZONNE-
  GAARDE

ZUIDHOF

KERKLA
A

N

ZWETKADE

D
ET

M
ER

SW
EG

B
U

R
G

. 

W
ES

T  
    

   E
IN

DSE
W

EG

NOORDBUURTSEWEG

‘T W
ATERTJE

BUURTSEW
EG 13

ZU
ID

VAN SWIETENSTR. 1

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 1 november en dinsdag 6 december 10.00 uur: EV

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

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

19.30 Allerzielen SJ
  Parochiekoor

09.30 EV CD
  Parochiekoor

19.00 EV CD
  Eigentijdskoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 WCo SJ

19.00 EV CD
  Eigentijdskoor

11.00 WCo
  Samenzang

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

19.00 GV
  Parochiekoor

11.00 WCo/GV

19.00 EV
  Vormselviering
11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV
  Samenzang

11.00 WCo
  Samenzang

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

SJ

CD

34


