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De bijeenkomst vond plaats in een 
zaaltje van de Regenboogkerk in aan-
wezigheid van bestuurders van alle 
negen geloofsgemeenschappen, bei-
de pastoors, de bisschop en zijn co-
ordinator van het clusteringsproces. 
Het was de eerste week van mgr. Van 

den Hende als fulltime Bisschop van 
Rotterdam, nadat eind januari zijn 
opvolger in Breda was geïnstalleerd. 
Tot die tijd had hij de zorg voor twee 
bisdommen. ‘Leiden’ (cluster 6 in het 
bisdommelijk jargon) legde direct 
een claim op zijn tijd en aandacht! De 

bisschop was uitgenodigd om te hel-
pen de laatste plooien glad te strijken 
in het fusieproces, waarover u al het 
nodige hebt kunnen lezen in dit blad. 
De hoop was begin 2012 met de nieu-
we parochie HH. Petrus en Paulus van 
start te gaan, maar dat is niet gelukt.

Volop vertrouwen
Enerzijds werd in de vergadering te-
vredenheid uitgesproken over alles 
wat al is bereikt op het gebied van sa-
menwerking in het Leidse, anderzijds 
zijn er zorgen over het karakter van 
de nieuwe parochie. In dit verband 
wordt het woord ‘veelkleurig’ vaak 
genoemd, maar dan altijd binnen 
de kaders die de R.K. Kerk daarvoor 
stelt. De bisschop was openhartig in 
wat hem voor ogen staat, zowel waar 
het gaat over de laatste stappen naar 
de fusie als over het wezen van een 
R.K. parochie. Hij was aangenaam 
getroffen door de goede sfeer in het 
pastorale team en het besturenover-
leg, de meningsverschillen ten spijt. 
Mgr. van den Hende bood aan te hel-
pen waar nodig en wenselijk. Ook 
bleek hij een goed luisteraar om te 
horen wat er leeft in de parochies en 
de besturen. Er ontstond een levendi-
ge discussie over hoe het verder moet 
en wat er nog ontbreekt. Aan het 
eind van de avond was er volop ver-
trouwen dat met de actieve bemoeie-
nis van deze bisschop het fusieproces 
succesvol kan worden afgerond. Meer 
nieuws in volgende nummers van 
Rondom de Kerk.

Nieuwe beheerder begraafplaats Zijlpoort
Per 1 maart is mevrouw Sandra Klerks aangesteld als nieuwe beheerder van begraaf-
plaats Zijlpoort. Zij neemt rond die tijd ook met echtgenoot en dochter haar intrek in 
de beheerderswoning. Wij zijn erg blij dat deze functie door haar wordt ingevuld. Zo is 
er weer een vast aanspreekpunt op de Zijlpoort die ook nabestaanden en bezoekers van 
dienst kan zijn. Wij danken Martijn van Duijn voor de tijd dat hij deze functie, naast zijn 
reguliere taak, heeft waargenomen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Sandra 
en Martijn samen met vrijwilligers onze ‘oase van rust’ in ere kunnen houden.

Namens het bestuur, Wilbert Hettinga, secretaris

Bisschop bij clusteroverleg

Op woensdag 1 februari schoof onze bisschop  
mgr. Van den Hende aan bij een vergadering van de  

Begeleidingsgroep, die sinds september 2010 de fusie van  
de parochies in Leiden en ommelanden voorbereidt. 
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in gedachten...

‘Bekeert u en gelooft in de Blijde 
Boodschap’ (Mc 1,15) horen we 
op Aswoensdag als we de as ont-
vangen. Die as is een oud Bijbels 
symbool van dood en rouw. Het 
wil uitdrukken hoe de oude mens 
sterft en hoe de nieuwe mens zich 
wil gaan voorbereiden om God op-
nieuw te ontvangen. 

Als God een mens roept, dan betekent 
dat vaak een grote verandering in het 
leven van die persoon. We zien het bij 
alle grote figuren uit de Bijbel:  
Noach, Abraham, Mozes en de profe-
ten worden opgeroepen om alles ach-
ter te laten en zich onvoorwaardelijk 
op God te richten. Datzelfde vraagt 
Jezus ook van ons.
 
Radicaal voor Jezus kiezen
U heeft vast ook die ervaring dat 
hoe mooi de voornemens ook zijn, 
hoe vast onze overtuiging ook was 
toen we iets veranderden in ons le-
ven: op een dag ontdekken we dat de 
vijand van God er in geslaagd is om 
onze nieuwe levensweg heel subtiel 
en langzaam om te buigen, totdat 
we uiteindelijk min of meer weer in 
dezelfde oude richting gaan. We ver-
vallen in ons oude foute patroon. Als 
we dat ontdekken, dan is het aan ons 
om opnieuw radicaal voor Jezus te 
kiezen. Om vergeving te vragen aan 
God voor onze zonden en Zijn genade 
en hulp af te smeken. Dat wordt heel 
concreet in het Sacrament van Boete 
en Verzoening, waar we in de biecht 
alles waar we spijt van hebben eerlijk 
bij God mogen neerleggen en vervol-
gens door de woorden van de priester 
Zijn vergeving ontvangen.

Christus Jezus, 
ook al zouden wij niets 

van uw nabijheid ervaren, 
u bent er altijd. 

Uw heilige Geest blijft
voortdurend werkzaam in ons. 

Hij opent kleine wegen 
om onze doodlopende situaties te overwinnen

en om voort te gaan 
naar het wezenlijke van geloof en vertrouwen.

Taizégebed

verzameld. Het gaat om een zoge-
naamde ‘beta-launch’: komend jaar 
wil de site meer dienstverlening 
gaan aanbieden, zoals de mogelijk-
heid om rechtstreeks abonnementen 
of proefnummers aan te vragen via 
RKbladen.nl. 
Meer informatie: www.RKbladen.nl.
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RKbladen.nl, een nieuw initiatief
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                           2012, 
projecten ‘ver weg’ en ‘dichtbij’

   Dank aan de  
Rondommedewerkers!

En hier is alweer een nieuw nummer van Rondom 
de Kerk voor u. Met lezenswaardig nieuws, vaste ru-
brieken, de activiteiten in en vanuit onze parochies, 
en noem maar op! Voor u is het waarschijnlijk van-
zelfsprekend, ons parochiemagazine, dat bij u in de 
brievenbus komt of kunt meenemen uit de kerk. Het 
lijkt mij goed om een keer stil te staan bij het vele 
werk dat door alle parochiecorrespondenten wordt 
verzet om mooie parochiepagina’s te maken, het 
werk van de KinderHoekredactie, de JongerenInfo-
redacteur, en de vele anderen die meewerken om ons 
blad mogelijk te maken. Kijkt u eens goed naar de 
namen in het colofon, daar staan ze. De parochie-
correspondenten staan op de parochiepagina’s.
Het is iedere keer weer een klus, maar het resultaat 
mag er zijn. Hartelijk dank voor al jullie werk!

Namens de redactie,
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Lezers die geïnteresseerd zijn in 
katholieke en christelijke uitga-
ven, kunnen via de nieuwe website 
rkbladen.nl zoeken naar uitgaven 
en daarover algemene informatie te 
raadplegen. Op de site van Katholiek.
nl/Isidorusweb zijn vanuit verschil-
lende openbare bronnen gegevens 

De Missie-Ontwikkeling-Vrede 
groepen (MOV) van de parochies 
in Leiden en ommelanden en van 
de nieuwe parochie H. Augustinus 
(Wassenaar, Oegstgeest, Voorscho-
ten en Katwijk) hebben ervoor 
gekozen tijdens de Vastenaktie 
weer het ‘verweg-project’ Ghana te 
steunen.

Er is goed nieuws uit Afrika! Dank 
zij onze financiële steun vorig jaar 
wordt er in Adukrom/Kumasi hard 
gewerkt aan de schoolvleugel. Op 9 
januari zijn op de eerste verdieping 
twee lokalen als klaslokalen inge-
richt. Dan zijn ze nog niet echt af, 
maar dan kunnen de kinderen uit 
de noodlokalen. Dankzij het mooie 
bedrag, dat we met z’n allen in onze 
kerken hebben bijeengebracht,  
€ 15.000,- plus de bijdrage van Cor-
daid van € 7.500,-, heeft de bouw-
commissie materiaal dat nodig is 
voor de verdere bouw kunnen aan-
schaffen. De commissie is er heel blij 
mee.

Op zondag 11 maart komt het Ghane-
se koor ‘All Saints’ uit Amsterdam in 
de Willibrordkerk te Oegstgeest de H. 
Mis van 11.00 uur opluisteren. Ieder-
een, die het Vastenaktie-projekt een 
warm hart toedraagt, is uitgenodigd 
hierbij te zijn!

Dichtbij-project: Exodus
In de Veertigdagentijd besteden we 
ook aandacht aan Exodus. Exodus 
heeft het financieel zwaar te verdu-
ren, nu de subsidie minder wordt. 
Hierbij is wel de voorwaarde gesteld, 
dat het geld, dat in de parochies 
wordt opgehaald, wordt besteed aan 
scholing en vorming van de cliënten 
van Exodus. Zo is er een link met het 
project in Ghana, waar we de kinde-
ren van Kumasi de mogelijkheid bie-
den om zich te ontwikkelen, opdat zij 
niet in het criminele circuit terecht 
komen. Meer info over Exodus, zie 
www.exodus.nl. 
Namens de MOV Leiden en Ommelanden

Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Voorbereiding Goede Week en Pasen
Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen 
worden op vijf avonden de belangrijkste delen 
van het tweede boek van de paus over Jezus 
gelezen en besproken. De ondertitel van het 
boek is ‘Van de intocht in Jeruzalem tot de op-
standing’.  
Data donderdag 23 februari, 8, 15, 22, 29 
maart. Tijd 20.00 - 21.30 uur. Plaats Parochie-
zaal H. Lodewijk, Steenschuur 19. Opgave 
niet nodig.  
De avonden zijn ook te volgen zonder deel 1 te 
hebben gelezen. Neemt vooral het boek mee:  
Lannoo 2011, ISBN 978 90 209 92472.

Veertigdagentijd, tijd van inkeer

De Veertigdagentijd is een tijd 
van inkeer, van bekering, van om-
mekeer. Van onze kant worden we 
opgeroepen tot gebed, vasten en 
naastenliefde (aalmoezen). Zoals 
Jezus veertig dagen lang de stilte 
van de woestijn opzocht, zo zoeken 
ook wij, binnen de beperkingen van 
ons dagelijks leven, toch ook de 
eenvoud, stilte en rust om ons weer 
helemaal op God te kunnen richten.

Vergeving van zonden
Dat hoeven we niet alleen te doen. 
De liturgie en de Bijbellezingen van 
deze tijd helpen ons. In de kerk is 
alles soberder: geen bloemen, alleen 
muziek die het zingen begeleidt, 
de paarse kleur… Dit alles helpt ons  
om ons te richten op wat écht es-
sentieel is. En dat is niet onze zonde 
op zich, maar de helpende hand die 
Jezus naar ieder van ons uitsteekt, 
heel concreet in de Sacramenten. 
Nú is het moment bij uitstek om een 
nieuwe richting te geven aan ons 
leven, en radicaal te gaan leven vol-
gens het Evangelie. Vooral de Sacra-
menten van de Eucharistie en Boete 
en Verzoening kunnen ons helpen 
bij de bekering waartoe Jezus ons 
oproept. Ik nodig ieder van ons uit 
om deze Veertigdagentijd tenmin-
ste éénmaal de bevrijding te erva-
ren die de vergeving van zonden in 
het Sacrament van Boete en Verzoe-
ning brengt. Om ons weer vrij van 
schuld te voelen als kinderen van 
God, net als toen we net gedoopt 
waren. Dát is wat Jezus bedoelt als 
Hij zegt: ‘Bekeert u en gelooft in de 
Blijde Boodschap’ (Mc 1,15)

Kapelaan Remery

www.rondomdekerk.nu

Jezus werd in de woestijn door de 
duivel op de proef gesteld. Daar vastte 
hij veertig dagen en veertig nachten. 

(naar Mt 4,1-2)

Rondom de Kerk             februari 2012
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Zekerheid. We lijken niet zonder te kunnen. 
Toch kan juist onzekerheid een geschenk 
Gods zijn. Dat vindt Boris Plavcic, priester-
student aan seminarie de Tiltenberg. “Als 
je opstaat voor Christus en zegt ‘hier ben 
ik’ dan weet je niet wat je te wachten staat. 
Maar juist door al die angsten en twijfels 
laat Hij je zien: ‘Je kunt niet zonder Mij’. Dat 
maakt het Sacrament van het priesterschap 
tot iets prachtigs, iets mysterieus.”

Interview
Tekst: Juty Smit

 5

dat hij nu een stagejaar heeft. Zijn 
stage brengt hij door in Leiden, waar 
hij hoopt veel kennis op te doen van 
het parochieleven en mee te draaien 
in de organisatie. Bezoekers van de 
Petruskerk, de Lodewijkkerk en de 
Josephkerk zullen zijn gezicht dan 
ook wel kennen, evenals de Leidse 
RK Jongerengroep, waar hij graag 
komt. Hij heeft in totaal nog twee 

jaar voor de boeg, voordat hij 
in het begin van zijn zevende 
jaar, het wijdingsjaar, tot diaken 
wordt gewijd. “En ook dan loop 
ik weer een jaar stage. Aan het 
eind daarvan volgt mijn pries-
terwijding.”

Groeien in roeping
En zijn verdere plannen? “Ik wil 
priester worden, in Nederland. 
Veel mensen zeggen: ‘Het is nu 
rustig in je land. Waarom ga je 
daar niet heen?’ Zeker, je wilt 

daar gaan waar je wortels liggen. 
De wortels van mijn leven liggen in 
Bosnië. Maar je roeping begint daar 
waar je die ontdekt hebt. Natuurlijk 
mijn roeping is ouder, die was voor-
bestemd, maar omdat ik die hier in 
Nederland heb ontdekt liggen de 
wortels van mijn roeping hier. En in 
die roeping wil ik groeien zoals ook 
Mozes en Abraham in hun roeping 
moesten groeien. En natuurlijk, je 
hebt altijd tijden dat je de vruchten 
niet ziet. Dat je struikelt, net zoals 
zij. Maar je staat ook net als zij weer 
op. Je zaait met tranen, en je oogst 
met blijdschap.”

Het geschenk van de onzekerheid

“Je kunt 

God niet in 

een potje 

stoppen” 

We ontmoeten Boris Plavcic in de ruime 
en stille gangen van seminarie De Til-
tenberg in Vogelenzang, aan de rand 
van de duinen. Er hangt een rustige 
sfeer, en dat was wel even wennen voor 
Plavcic: “Toen ik hier in 2008 voor het 
eerst ging kijken, samen met mijn pas-
toor, woonde ik midden in de drukte 
van Rotterdam. Mijn pastoor had me 
gevraagd of dit iets voor mij was. Maar 
zo’n stilte als hier had ik nog nooit mee-
gemaakt. ‘Nee’, zei ik dan ook toen we 
terugreden, ‘dit hoeft voor mij niet.’ Ik 
was er toen ook helemaal niet mee be-
zig. Ik wilde gewoon een gezin stichten 
en kinderen krijgen. Ik vond mezelf hier 
niet passen, ook al vond ik hier dezelfde 
vriendelijkheid als in Rotterdam. Maar 
in mijn onderbewustzijn heeft dat be-
zoek toch impact gehad. Wat mij trok? 
Misschien wel de onzekerheid. Er kwa-
men opeens allerlei vragen bij mij op, 
waar ik antwoord op wilde hebben. En 
ineens kwam toen de vraag op of ik mijn 
leven niet aan God zou geven, met alle 
onzekerheid die daarbij hoort.”

“Je moet Hem blijven zoeken”
Onzekerheid? “Ja. Elke mens wil zeker-
heid hebben. Veel mensen kunnen niet 
zonder. Dat is ook mijn eigen ervaring. 
Ik kom uit Bosnië, maar ik ben een 
Kroaat. In 1998, ik was toen 10 jaar, 
zijn mijn ouders met het gezin naar 
Nederland gevlucht en het heeft tot 
2007 geduurd voordat wij een verblijfs-
vergunning kregen. Dat was een tijd 
van grote onzekerheid: teruggaan zou 
teruggaan geweest zijn naar een land, 
verscheurd door een verschrikkelijke 

oorlog.” De verblijfsvergunning bood 
Plavcic de langverbeide zekerheid 
en hij ging plannen maken voor zijn 
toekomst. Toch zocht hij daarbij 
uiteindelijk weer het ongewisse op. 
“Om de diepgang van het leven te 
ontdekken moet je de onzekerheid 
opzoeken. Het leven is vol onzeker-
heden, dat is juist de grote charme 
er van. Ik leef vandaag met Christus 
en wat er morgen op mijn pad 
komt leg ik in Gods handen. Zo 
kun je juist uit de grootste on-
zekerheden de grootste kracht 
putten. Ze vragen me wel eens 
hoe je blij kunt zijn als je zoveel 
moet strijden en onzekerheden  
hebt. Dat komt door de Ene 
daar  boven, daar halen wij alle-
maal onze kracht uit.”
Die onzekerheid kenmerkt voor 
hem ook het priesterschap. “In 
Sacramenten wordt de genade 
van God zichtbaar. En dit Sacra-
ment is zoiets prachtigs, zoiets mys-
terieus. Je kunt het jezelf dan ook 
niet eigen maken. Je moet steeds 
weer opnieuw op zoek gaan, met alle 
twijfels van dien. Want je kunt God 
niet bewijzen. Wetenschap, ja die 
kun je bewijzen. Maar geloof niet. 
Gelukkig niet. Je kunt God niet in 
een potje stoppen. Daarom moet je 
Hem blijven zoeken, en daarbij ont-
dek je steeds weer iets nieuws. In 
Hem ligt onze echte zekerheid.”

Nog twee jaar voor de boeg
Plavcic zit inmiddels in het vierde 
jaar van zijn studie, wat betekent 
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De rollen omgedraaid!

Zaterdag 10 december werd nu eens niet soep uitgedeeld 
áán, maar dóór dak- en thuislozen, geholpen door jonge-
ren van M25 Leiden. Samen stonden ze in een kraampje 

bij de Hartebrugkerk. Het winkelende publiek werd onder 
meer met flyers uitgenodigd een kommetje snert te ko-

men eten! De met spek en rookworst goed gevulde soep, 
gekookt door DZB, smaakte prima. De gamellen met 35 
liter soep waren snel leeggeschept. De jongeren konden 

door deze positieve aandacht voor dak- en thuislozen 
een deel van hun maatschappelijke stage invullen.

Nestgeur
Toen ik onze moedertaal bestudeerde werd ons uit-
gelegd, dat het vak niet kon worden geleerd als je 
bepaalde basiskennis niet had. Daartoe werden on-
der meer kennis van de Bijbel en van de mythologie 
gerekend. Als kind uit een katholiek gezin moest ik 
dus wel wat bijspijkeren, want de Bijbel was geen al 
te dagelijkse kost bij ons thuis en de mythologie al 
helemaal niet. 
Geheel onkundig was ik echter niet, want wij had-
den wel die mooie en beroemde Bijbeleditie in huis: 
groot formaat met platen van Gustave Doré. Een erf-
stuk van opa en oma. De verhalen uit het Oude Tes-
tament spraken mij als jongetje zeer aan, want die 
waren stuk voor stuk spannend en speelden in wilde 
en onbereikbare landstreken. Rooie oortjes dus, een 
beetje. Wat ik wél volop van thuis heb meegekre-
gen was de ‘kerk’. Wij gingen trouw ter Petruskerke, 
mijn vader was collectant, mijn moeder was lid van 
de Mariacongregatie en zelf zong ik tien jaar op het 
jongenskoor. De heren en jongens van het Petruskoor 
waren wereldberoemd in Leiden door de bijzondere 
muziekkeuze van dirigent Rijnbeek en organist Bots. 
Op hoogtijdagen zat de kerk altijd vol en vaak nog 
voller door het koor. Twee nachtmissen, de Hoogmis 
en het Lof: en maar zingen! Pastoor Blok dronk wel 
eens koffie bij ons, dus het katholieke thuisgevoel 
zat er al met al goed in. De school en de verkennerij 
en de sport (katholiek zwemmen bestond toen nog) 
sloten naadloos aan bij dat katholieke gevoel. Uit-
eindelijk wordt het dan een soort nestgeur die altijd 
bij je blijft. Ook als je zelf wat anders gaat denken 
en voelen over geloof en kerk, kun je je niet ontdoen 
van die meegekregen ideeën, gevoelens en ervarin-
gen. Om eerlijk te zijn wíl ik me daar ook niet van 
ontdoen, omdat ik overtuigd ben van de toegevoeg-
de waarde die mijn gelovige en kerkelijke jongere 
jaren voor mijn leven betekenden. 
Oude kennis en eerdere ervaringen kunnen helpen 
bij begrip voor de dingen van vandaag en dan nog 
wel wat dieper dan nodig is om de moedertaal te 
bestuderen. Meer dus dan een hulpwetenschap, is 
die periode wezenlijk van invloed op mijn denken en 
beleven van nu en ook daarom voel ik mij nog steeds 
katholiek, herken ik een katholiek en wil ik ook nog 
wel eens opkomen voor het katholieke. Dat is nu niet 
meer altijd gelijk aan ‘de kerk’, maar verbindt mij 
daarmee toch nog wel op een bijzondere manier. 

Rens Heruer
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Oproep paus: evenwicht tussen zwijgen en spreken
bestookt met antwoorden op vragen 
die hij nooit heeft gesteld en on-
derworpen aan noden die hij nooit 
had,” aldus de paus. Hij vindt dat 
de meest efficiënte communicatie 
die van de stilte is, die ruimte biedt 
voor gebed en bezinning, waarin je 
kunt horen wat werkelijk belangrijk 
is. Maar daarnaast spoort de paus in 
zijn brief priesters en gelovigen aan 
om niet bang te zijn het geloof te 
verkondigen via sociale netwerken 
als Facebook.

Paus Benedictus XVI bepleit in zijn 
boodschap voor mediazondag voor 
evenwicht tussen woord en stilte. De 
boodschap werd bekend op 24 janu-
ari, de feestdag van H. Franciscus van 
Sales, patroonheilige van de journa-
listen.
De paus constateert dat het in onze 
moderne communicatiesamenleving 
door de overvloed van informatie 
steeds moeilijker is antwoord te vin-
den op onze dieperliggende vragen. 
“Vaak wordt de hedendaagse mens 
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Misschien speelt of worstelt u met 
de vraag of God u roept tot één van 
deze ambten en wilt u zich verdie-
pen in de Weg van Jezus om voor 
anderen een wegwijzer te zijn. Dan 
is de oriëntatiedag van zaterdag 
10 maart speciaal voor u bedoeld.  
Tijd 10.00 tot 14.00 uur. Plaats Pries-
ter- en diakenopleiding Vronesteyn, 

Park Vronesteyn 14 in Voorburg. 
Informatie en opgave bij rector 
W. Bakker: 070-3873804, priester-
opleiding@bisdomrotterdam.nl of 
bij P. Schuurmans, bisschoppelijk 
gedelegeerde permanent diakens 
0182 532 461 of diakenopleiding@ 
bisdomrotterdam.nl. Meer info www.
bisdomrotterdam.nl.

Orëntatiedag Priester- en diakenopleiding Vronesteyn

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst in Diaconaal 
Centrum De Bakkerij op 20 januari merkte Bert Verweij, voor-
zitter van de protestantse diaconie, op dat ‘me het jaartje wel 
was bij de diaconie’. Méér werk en méér hulpvragen. Gevolg 
van de economische crisis?

ook krimpen de kerken en neemt hun 
maatschappelijke invloed af. Een be-
zinning van de kerken op haar wor-
tels, op haar corebusiness, is nodig.

Verslag Symposium 12 november
Tot slot bood Peterhans van den 
Broek, voorzitter van de symposium-
commissie, het verslag aan van het 
symposium ‘Wordt het weer brood 
en soep uitdelen?’ van 12 november. 
In het kleurrijke boekje staan veel 
bruikbare ideeën voor de toekomst 
van de diaconie, in vogelvlucht het 
Jubileumjaar 2011 van De Bakkerij 
én de DVD met de film ‘Rondom De 
Bakkerij’. Wilbert van Erp, voorzitter 
van de rooms-katholieke diaconie, 
zei in zijn bedankje te hopen dat 
deze blauwdruk voor de diaconale 
toekomst geen dode letter zou zijn, 
maar zou gaan leven! Het verslag van 
het symposium is te krijgen bij De 
Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, Leiden.

kend diaconie als sublieme eredienst 
te waarderen. We maken onderscheid 
tussen kerkelijke en wereldse zaken. 
Geloven doe je in de kerk, de politiek 
en de economie zorgen wel voor de 
ordening van de samenleving…Dia-
conie is toch gewoon sociaal werk? 
De Hervormde Synode dacht daar in 
1941 anders over. In de diaconie is 
de kerk als zodanig in het geding, 
diaconie behoort tot haar dienst aan 
God, haar eredienst. Henk Meeuws 
vindt een heldere standpuntbepaling 
ook nu urgent. Niet alleen neemt de 
nood in de samenleving toe, maar 

Of is het beleid van de regering 
slechts gericht op de economisch 
sterken? Wat is de rol van de diaconie 
daarin? De rooms-katholieke en pro-
testantse diaconie kiezen voor de lijn 
die Jezus ons aanreikt in het verhaal 
van de barmhartige Samaritaan. Het 
helpen waar geen andere helper is. 
Verweij: “En dat gaat door, want dia-
conaat is de corebusiness van de kerk, 
een sublieme vorm van eredienst.”

Sociaal werk of eredienst?
Daarover sprak ook gastspreker dr. 
Henk Meeuws, vanuit zijn onlangs 
verschenen proefschrift ‘Diaconie – 
van grondslagenonderzoek tot een 
pleidooi voor een diaconale mystago-
gie’. Hij vertelde over de reactie van 
de Hervormde Kerk, toen de Duitse 
bezettingsmacht greep op de Neder-
landse samenleving wilde te krijgen 
door ook het diaconale werk van deze 
kerk onder hun regiem te brengen. 
De Hervormde Kerk verzette zich hier 
heftig tegen in een principieel schrij-
ven van juli 1941: ‘Wie de Diaconie 
aantast, belemmert de Kerk in de uit-
oefening van haar door Christus op-
gedragen taak, hij tast de eeredienst 
der Kerk aan’. Meeuws: “70 Jaar later 
is het nog steeds niet vanzelfspre-

Op vrijdag 2 maart om 
20.00 uur is de jaarlijk-
se Wereldgebedsdag, deze 
keer in de Sint-Josephkerk 
aan de Herensingel. Iedereen is 
van harte welkom! 

Op de eerste vrijdag in maart nemen 
ruim 170 landen deel aan de Wereld-
gebedsdag, die zo elk jaar in 24 uur 
de hele wereld rondgaat. Honderd-
duizenden mensen nemen hieraan 
deel. In Nederland is deze viering 
op bijna 500 plaatsen! De orde van 
dienst komt dit jaar van vrouwen 
uit Maleisië, waar veel problemen 
zijn. Deze vrouwen willen laten zien 

dat het mogelijk is om, door 
samen te werken met andere 

religies, voorbeeld van christe-
lijke verdraagzaamheid te zijn op-

dat er eens gerechtigheid komt voor 
allen. De gebedsdienst gaat over 
vragen als: Wat is rechtvaardigheid 
en gerechtigheid? Hoe kunnen wij 
hiernaar streven in ons eigen leven? 
Ook wordt gebeden voor slachtoffers 
van van onrechtvaardigheid, geweld, 
en onderdrukking en vragen God om 
wijsheid om te doen wat goed is.  
Tijdens de dienst is een collecte voor 
goede doelen in Maleisië. Meer info 
Barbara Heubeck-Duijts 5223403 of 
Linda Carrette 5225136.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
in De Bakkerij

Nieuwe Regionaal Projectmedewerker M25 Leiden
Half november beëin-
digde Thijs van der 
Horst wegens persoon-
lijke omstandigheden 
helaas zijn werk als 
regionaal projectme-
dewerker M25 Leiden. 

Per 1 februari neemt Jeroen Ernst, als 
jarenlang begeleider van M25 Roe-
menië die taak op zich. Hij is al samen 
met Jacqueline Schoonwater bezig ge-
weest met voorbereiding en begelei-
ding van activiteiten van M25 Leiden, 

het aanhalen en leggen van contacten 
met scholen en nieuwe initiatieven. 
Met Jacqueline en Paul Brommet, de 
straatpastor, verzorgde hij een be-
zoek van M25 Leiden aan de dag- en 
nachtopvang voor dak en thuislozen in 
de Nieuwe Energie ter voorbereiding 
van de soepuitdeling op 10 december.  
Jeroen Ernst is te bereiken bij Diaconaal 
Centrum De Bakkerij, 5144965, of 06 
19196498, of via e-mail jeroenernst@
debakkerijleiden.nl. Meer info www.
m25leiden.nl/m25regionaal.

6  7

Opnieuw meer Kerstbonnen nodig
In tijd voor Kerstmis heeft Diaconaal Centrum De Bakkerij weer de Kerst-
bonnenactie gehouden, samen met de Stichting Urgente Noden. Fondsen, 
caritasinstellingen en diaconieën hebben hieraan bijgedragen. Ook de 
Kerstcollecte in de wijkgemeenten in Leiden op Kerstavond en eerste Kerst-
dag was dit jaar weer bestemd voor de extra boodschappenbonnen voor 
mensen die het financieel moeilijk hebben. Hulporganisaties hebben dit 
jaar 453 gezinnen en 283 alleenstaanden aangemeld. Er is voor ongeveer 
€ 25.000,- aan bonnen uitgegeven. Opnieuw een stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren.

Wereldgebedsdag in de Josephkerk
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Wilbert van Erp (l) en Verweij (r), voorzitters van resp. RK 
diaconie en protestantse diaconie, bekijken het boekje 

met verslag van het symposium van 12 november samen 
met aanbieder Peterhans van den Broek.

De jongeren van het Visser ‘t Hooftcollege, samen met 
Jacqueline Schoonwater en Ton Snepvangers van De Bak-
kerij, met de opbrengst van hun inzamelingsactie tijdens 

de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze is bestemd voor het 
onderwijsproject in Mumbai, hun maatschappelijke stage. 

In februari gaan zij erheen.
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Genade is één van de eigenschappen 
van God. Het komt ons mensen toe, 
spontaan en niet verdiend. We hebben 
er geen recht op, maar door de gaven 
die we hebben ontvangen, zijn ze 
werkzaam in ons. Door de Sacramen-
ten kunnen wij hieraan deel krijgen, 
in het bijzonder door de werking van 
de heilige Geest.
Wij mensen hebben een vrije wil en 
een eigen verantwoordelijkheid, maar 
we zijn ook zondig, het kwade is nu 
eenmaal inherent aan het dagelijks 
leven. Daarmee gaan wij in tegen 
God. Door vergeving schenkt Hij ons 
genade en wordt verlossing mogelijk, 
zoals in het Sacrament van Boete en 
Verzoening.

Melancholische zoektocht
Het begrip genade heeft een beladen 
karakter. Tegenwoordig vinden we dat 
we onszelf moeten realiseren en dat 
ons leven maakbaar is. Daarmee ver-
liezen we de verbinding met het mys-
terie dat ons leven inhoud geeft. Het 
wordt eendimensionaal. Er is dan geen 
hoogte en diepte, lengte en breedte 
meer aan het menselijk bestaan.  
In het voorjaar van 2011 heeft Frank 
Boeijen een CD gemaakt onder de titel 
‘Genade.’ Hij dicht hierover: 
‘Een landschap zonder horizon,
een zin zonder laatste woord
een zoon zonder vader
een woord zonder laatste letter.’ 
Een melancholische zoektocht naar 
de aanwezigheid van God, een verlan-
gen wat de moderne mens is kwijtge-
raakt. Niet religieus meer in de tra-
ditionele zin, geen persoonlijke God, 
maar wel gezegend met een religieuze 
gevoeligheid en inspiratie.

Mysterie van Gods aanwezigheid
Genade heeft alles te maken met hoe 

Een fundamenteel begrip in het christelijk leven is het woord 
‘genade’. In het woordenboek staan hierbij vier betekenissen: 
goedertierenheid, vergiffenis, willekeur en onverdiende goed-
gunstigheid. Al deze woorden verwijzen naar de manier waar-
op in de christelijke traditie wordt gedacht over de verhouding 
tussen God en mens.

God rekent ons de zonden niet toe, 
Hij is een nieuw verbond met ons 
aangegaan door Zijn openbaring in 
Jezus Christus. Dat is de genade die 
ons is gegeven en die we steeds mo-
gen ontvangen, vooral door de  
Sacramenten van Doop, Eucharistie 
en in de absolutie. We leven vanuit 
het mysterie van Gods aanwezigheid 
en in de kracht van zijn vergeving. In 
verwachting van een toekomst waar-
toe wij allen zijn geroepen, en deel 
aan mogen hebben.

wij de relatie met God ervaren. De 
Kerk belijdt dat de mens door God als 
goed is geschapen, maar toch in de 
zonde leeft, iets dat de menselijke 
natuur heeft aangetast. Het bepaalt 
niet alleen het persoonlijke leven, 
maar de hele geschiedenis. Dat heeft 
te maken met de erfzonde. Dit gaat 
terug op de zondeval van Adam en 
Eva die dit hebben doorgegeven. 
De zonde behoort niet tot het we-
zenlijke van de mens, maar krijgt al 
eeuwenlang in de wereld gestalte. 
Door Adams val zijn we de verbinding 
met Gods genade kwijt en van Hem 
gescheiden. Door de genade kunnen 
mensen echter weer deel krijgen aan 
“Gods eigen wezen.’’ (2 Petrus 1,4).

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Met de WereldJongerenDagen afgelopen jaar 
in Madrid verscheen Youcat: een catechis-
mus voor jongeren. Er wordt gebruik gemaakt 
van de klassieke methode van vraag en ant-
woord. De taal is vlot en de vormgeving is 
gericht op jongeren: eigentijds en kleurrijk. 
Deze catechismus is een samenvatting van 
de ‘Katechismus van de Katholieke Kerk’. Bij 
elke vraag wordt ernaar verwezen. 
De catechismus bestaat uit vier delen: Wat 
wij geloven – Hoe wij de christelijke gehei-
men vieren – Hoe wij in Christus het ware le-
ven vinden – Hoe wij kunnen bidden. Naast 
de vragen en antwoorden worden er toelich-
tingen gegeven. Het geheel is aangevuld 

Redactie Kardinaal Christoph Schönborn
Titel Youcat: Jongerencatechismus van de katholieke kerk
Uitgever Lannoo, 2011  Prijs € 19,99
ISBN 978 90 209 9546 6  Aantal pagina’s 300

met citaten uit de Bijbel 
en van heiligen, pausen, filosofen, schrij-
vers en wetenschappers. Ook bevat het 
boek definities van belangrijke begrippen. 
Het register zorgt ervoor dat het een han-
dig naslagwerk is om zaken op te zoeken.
Paus Benedictus XVI schrijft in zijn voor-
woord dat de jongeren van tegenwoordig 
niet oppervlakkig zijn. “Zij willen weten 
waar het in het leven werkelijk om gaat.” 
Hij nodigt hen uit de catechismus te be-
studeren. “Blijf over je geloof in gesprek, 
op wat voor manier dan ook.” Dat is een op-
roep die iedereen aangaat. Ook voor oudere 
mensen is dit boek aan te bevelen.

Thema: Katholieke begrippen
Tekst: Pastoor Jaap van der Bie

     Genade, 
een fundamenteel christelijk begrip

Cornelis van Haarlem maakte in 1596 een ‘zonde-
val’ voor het Prinsenhof in Haarlem, het verblijf 

van Prins Maurits. (Nu in het Rijksmuseum). 
Hierop staat een vosje, vergezeld van andere 

dieren: uil, hond, kat, aap. Zelfs een vlinder, een 
kikker en een naaktslak. Er zijn schilders die van 
het paradijs nog veel meer een dierentuin maken.
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Gods grootste geschenk
Wat het grootste geschenk van God is dat leren zij nu in 
de voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste Heilige 
Communie. Ze ontvangen voor de eerste keer de Com-
munie van pater Ton Peters ofm. op de eerste zondag na 
Pasen: 15 april 2012. Op 8 januari hebben zij zich voorge-
steld aan de parochianen van de Hartebrugkerk op het 
feest van Openbaring des Heren, oftewel Driekoningen.

Het zijn Nienke, Patrick, Yannick, Floriaan, Isabelle, Esmay, 
Daniël, Rogier, Carla, Edith, Claire, Koosje, Lily en Heaven 
die vertelden wie ze zijn, op welke school ze zitten en wat 
ze het liefst doen in hun vrije tijd. De jongens voetballen 
graag, dat is duidelijk, maar de meisjes hebben uiteenlo-
pende hobby’s. Die bezigheden zullen ze voorlopig moe-
ten combineren met de bijeenkomsten op zaterdag die 
hen voorbereiden op de grote dag: 15 april.

Vastentijd activiteit voor kinderen
Op zaterdag 3 maart om 14.00 uur is er een speciale bij-
eenkomst voor kinderen in de Romanuszaal. Kom gezellig 
meedoen met luisteren, praten en knutselen! Alle kinde-
ren zijn welkom!

Georgische polyfonie en 
ensemble RUSTAVI

op vrijdag 23 maart in de Hartebrugkerk
aanvang 20.00 uur

Eeuwenoude kunst, schitterende stemmen,
briljante technieken. Muzikale verhalen die met 
hun magie de werkelijkheid betoveren tot een 

sprookje. 

Verdere informatie over het programma  
en de kaartverkoop:

www.festivaliberia.nl.

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

Op zondag: 
11.00 uur Eucharistieviering.
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van 
dit blad.

Kinderwoorddienst: 
Met indeling voor kinderen van 
groep 1 t/m 3 van de  
basisschool en voor kinderen 
van groep 4 t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
19 februari, 4 maart, 18 maart.

Doopviering:
12 februari 13.00 uur
Fabio Mandas zoon van  
Rossano en Marieke Mandas.

AGENDA
Koffiedrinken: 
Na de zondagviering op:
19 februari, 26 februari, 
4 maart, 18 maart
in de Romanuszaal.

Inzameling Voedselbank:
achterin de kerk op zondag:
4 maart.

Voorbereiding Eerste Heilige 
Communie:
zaterdag 10.00 – 11.30 uur
11 februari, 3 maart
17 maart
in de sacristiezaal.

Ouderavond Eerste Heilige 
Communie:
dinsdag 20.00 – 21.30 uur
14 februari, 20 maart
in de sacristiezaal.

Voorbereiding Vormsel
woensdag 17.00 – 18.30 uur
29 februari, 14 maart
in de sacristiezaal.

Vergadering Kerkbestuur
donderdag om 20.00 uur
9 februari, 1 maart
in het Parochiecentrum.

Vergadering Pastoraatgroep
2 februari om 10.00 uur
in het Parochiecentrum.

Al zes weken oud
Het is met het nieuwe jaar al net als bij een baby: na zes 
weken heeft het al een ander gezicht. De kerstgloed is ver-
dwenen, aan het eind van deze maand begint de vastentijd 
alweer. Maar ook al is het nieuwe jaar al weer zes weken 
oud, we kijken er graag nog even op terug: de sfeervolle 
kerstvieringen met de vele bezoekers, de kerststal in de kerk 
en de bijzondere tentoonstelling in ons museum Greccio. En 
dan aan het begin van het nieuwe jaar op het feest van Drie-
koningen de kennismaking met de toekomstige communi-
cantjes, de uitreiking van de doopschelpjes van de kinderen 
die in 2011 in onze kerk werden gedoopt en de nieuwjaars-
receptie in de Romanuszaal. De start voor een nieuw jaar 
waarin pastoor Van der Bie ons duidelijk maakte hoopvol uit 
te zien naar positieve gebeurtenissen in onze kerk en onze 
(gezamenlijke) parochie. Daar sluiten we ons als parochia-
nen, bestuur en pastoraat graag bij aan.

Acolieten en misdienaars

Inmiddels is het een vertrouwd beeld geworden in de Harte-
brugkerk: de junior-acolieten. Het zijn misdienaars die, nadat 
zij het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen, op-
geleid zijn om wat meer volwassen taken als altaardienaar 
uit te voeren. Ze doen het heel geconcentreerd en vol over-
gave. Maar ook de jonge misdienaars worden gerespecteerd 
door de kerkbezoekers. Dit bleek uit de collecte die op zon-
dag 8 januari bij het uitgaan van de kerk gehouden werd.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor een dagje uit 
in het komende voorjaar. Dit potverteren, zoals het vroe-
ger heette, is een jaarlijks terugkerend feestelijk gebeuren. 

Maar dit keer betekent het ook een afscheid. Een afscheid 
van Joan Tacx die zich vele jaren heeft ingezet voor de or-
ganisatie in de groep misdienaars en acolieten. We zijn hem 
dankbaar voor het vele werk! Natuurlijk gaat de werkgroep 
door, maar zou heel graag versterkt willen worden met een 
volwassen acoliet.
Bent u vroeger misdienaar geweest? Misschien voelt u er dan 
wel iets voor om de toog weer eens aan te trekken! U zou 
er de Hartebrugparochie een enorme dienst mee bewijzen! 
Voor meer informatie of aanmelding vragen wij u contact 
op te nemen met het parochiecentrum.

Het Hartebrugkoor 
Maar liefst twaalf talentvolle musici hebben gereageerd op 
de advertentie voor een nieuwe dirigent. Na een aantal sol-
licitatiegesprekken zijn er in de maand januari vier proef-
directies gehouden. Bij het verschijnen van dit blad zal on-
derhand wel bekend zijn wie de uitverkoren kandidaat is 
geworden. De keuze was niet eenvoudig maar werd uitein-
delijk bepaald door de sollicitatiecommissie bestaande uit 
koorbestuur, enkele koorleden, organist en onze oud-diri-
gent René Verhoeff. Met pijn in het hart gaan we na ruim 20 
jaar afscheid nemen van René, maar wel met de overtuiging 
dat het Hartebrugkoor onder de nieuwe leiding het kwali-
teitskoor blijft dat het altijd is geweest en op waardige wijze 
de liturgie blijft ondersteunen.
Over de gelegenheid waarop wij afscheid nemen van René 
Verhoeff zal nog nadere informatie volgen.

Het sacrament van het H. Vormsel
Op zaterdag 26 mei zal het Sacrament van het H. Vormsel 
worden toegediend door onze bisschop mgr. Van den Hen-
de. Jongens en meisjes die in de laatste groep van de ba-
sisschool zitten kunnen dit sacrament gaan ontvangen. In 
onze parochie start de voorbereiding op 29 februari. in de 
sacristiezaal van de Hartebrug. Aan de hand van het project 
‘In vuur en vlam’ leren de kinderen de betekenis en de sym-
bolen begrijpen en kunnen zij die vertalen naar hun eigen 
belevingswereld. De voorbereidende bijeenkomsten staan 
onder leiding van Jos Frantzen. Mocht er bij u thuis geen 
uitnodiging zijn ontvangen en uw kind wil meedoen, meld u 
dat dan bij het secretariaat, bij voorkeur per e-mail: 
hartebrugparochie@hetnet.nl.

Liturgieberaad
6 maart om 20.00 uur
in de sacristiezaal.

Vergadering Collectantencollege
27 maart om 20.00 uur
in de sacristiezaal.

Vergadering
Onderhoudscommissie
9 februari om 10.00 uur
in het Parochiecentrum.

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

Repetitie Dameskoor
dinsdagochtend
10.00 – 11.30 uur
In de Romanuszaal.

Repetitie Hartebrugkoor
woensdagavond
19.45 – 22.15 uur
in de Romanuszaal.

Aanvraag misintenties
Op het parochiecentrum
dinsdag en vrijdag
10.00 – 14.00 uur.

Aanvraag zondagse
bloemengroet
Op het parochiecentrum
dinsdag en vrijdag
10.00 – 14.00 uur.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiks-
voorwerpen in de kelder van de 
Hartebrugkerk. Geopend op de 1e 
en 3e zondag van de maand na de 
viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan van 
Loon, tel. 071 5140381.
Een virtueel bezoek kan ook:
http://greccio.webklik.nl.

PERSONALIA
Gedoopt:
10 december 2011
Fiene Wijnen
dochter van Jasper en Hanneke 
Wijnen-Wijers.

08 januari 2012
Frederik Kaiser
zoon van Paul en 
Aryan Kaiser-van Steijn.

http://www.festivaliberia.nl
mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
http://www.hartebrug.nl
mailto:arendse.corry@hetnet.nl


Leiderdorp bijeenkomsten waarin wij met elkaar mediteren 
rond het woord van de Bijbel. Het rooster is als volgt:
•Donderdag 23 februari: Dorpskerk 19.15 uur
•Donderdag 1 maart: De Menswording 19.15 uur
•Donderdag 8 maart: Dorpskerk 19.15 uur 
•Donderdag 15 maart: De Menswording 19.15 uur
•Donderdag 22 maart: Dorpskerk 19.15 uur; voorafgaand  
  om 18.00 uur een vastenmaaltijd. 
•Donderdag 29 maart: De Menswording 19.15 uur Oecume
   nische viering van boete en verzoening.

Kerstspel in De Meerburg
“Al zeker 40 keer eerder vond deze bijzondere viering op 
Tweede Kerstdag in de Meerburg plaats”, aldus emeritus-
pastoor Jan Schlatmann bij zijn welkomstwoord. Aan de 
aanwezige kinderen, ouders, grootouders en overige paro-
chianen schetste hij hoe de speciale gezinsviering op Twee-
de Kerstdag ooit ontstaan is. Het initiatief kwam van Kape-
laan W.G. Vet, die van 1968 tot 1974 verbonden was aan de 
Meerburgparochie onder pastoor J.W. Kragtwijk.
Kapelaan Vet zag in de Gezinsviering, die toen nog ‘kinder-
mis’ heette, een kans om te benadrukken dat Kerstmis een 
feest is voor oud en jong. “Kapelaan Vet was een knutselaar 
en hij was muzikaal, een prima combinatie!” Pastoor Schlat-
mann volgde begin 1974 Kragtwijk op en hij omarmde 
graag de inmiddels ontstane traditie: Een Kerstspel, vooraf-
gaand aan de H. Eucharistie, met zoveel mogelijk kinderen 
in allerlei rollen. Van Maria en Jozef tot en met de herders 
en hun schapen. Menig parochiaan heeft ooit als kind in 
een schapenpak door de kerk gekropen! 
Een belangrijke rol in deze jaarlijkse viering spelen ook de 
Gezinsmisgroep en het kinderkoor. Vele parochianen zijn 
bij deze vieringen betrokken geweest. Met name is Bep Ro-
mijn–Goddijn, bij iedere parochiaan veel beter bekend als 
Tante Bep, een centrale figuur geweest bij het in stand hou-
den van deze mooie traditie. Tot voor kort (haar gezond-
heid laat het helaas niet meer toe) was Tante Bep bij iedere 
repetitie van het Kinderkoor aanwezig met limonade en 
allerlei lekkers. Zij zorgde ook voor de kleding die bij het 
Kerstspel werd gedragen en niet te vergeten beschuit-met-
muisjes na afloop. Een geboorte moet je immers vieren!
Zoals ieder jaar was er voor de mini musical weer een 
aandachtig gehoor. Er werd door de kinderen prach-
tig gezongen en geacteerd en de kerkgangers zongen 
uit volle borst mee met alle bekende Kerstliederen. “Ik 
hoop dat ik hier ook volgend jaar weer het Kerstfeest 
met jullie mag vieren”, zo besloot pastoor Schlatmann.  
Na de zegen was er nog veel aandacht voor de Kerststal van 
Kapelaan Vet.

Van het Bestuur
Voor onze parochiegemeenschap wordt 2012 een spannend 
jaar. Om het besluit van het parochiebestuur inzake het ver-
anderen van het vieringenrooster in goede banen te leiden, 
is een behoorlijk aantal organisatorische obstakels te nemen.
Ten einde tot een oplossingsgerichte aanpak te komen, 
waarin een goede samenwerking een sleutelrol vervult, zal 
op 23 januari in De Menswording een overleg plaats vinden 
tussen vertegenwoordigers uit koren en werkgroepen en 
het parochiebestuur. Het uiteindelijke doel is om te komen 
tot een parochie waarin een ieder die zich daar thuis wil 
voelen, zich ook thuis kan voelen. Daarin te slagen is niet 
alleen een taak van het parochiebestuur, maar ook van al-
len die zich binnen de parochie verantwoordelijk voelen. 
Dit in hechte samenwerking met het pastorale team. Inmid-
dels worden ook vervolgstappen gezet om het interieur van 
de Meerburgkerk aan te pakken. Binnenkort wordt over-
legd met het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken over 
de eerste werkzaamheden. We gaan ervan uit dat er nog 
dit jaar begonnen wordt met herstelwerk in het kader van 
groot onderhoud.
Hieronder vallen onder andere het herstel van het stucwerk 
en schilderwerk. Bij de vormgeving wordt de Werkgroep 
Herinrichting, die al sinds mei 2010 actief is, nauw betrok-
ken. Deze groep heeft een Programma van Eisen opgesteld 
voor het totale interieur van de kerk, waar nu een financieel 
plaatje bij gemaakt wordt. Voor groot onderhoud is inmid-
dels een subsidiebedrag beschikbaar van bijna € 400.000,-. 
Zodra we meer weten over de start van de herstelwerkzaam-
heden dan wordt u uiteraard hierover geïnformeerd.
Gerard van der Hulst, bestuurslid

Adventskinderkoor in De Menswording
De werkgroep kindernevendienst heeft voor de basisschool 
kinderen een intensieve voorbereiding op Kerstmis georga-
niseerd. Onder leiding van Juf Ans Bullens werden er ook 
liedjes ingestudeerd. Voor de repetities van het Dames- en 

Agenda
Een overzicht van alle tot nu toe 
vastgestelde vieringen kunt U 
vinden in de Liturgiekalender. 
Nieuws en aanvullingen op dat 
rooster worden opgenomen in 
onze (digitale) nieuwsbrief, die 
u ook afgedrukt achter in de 
kerk kunt vinden. Voor aanmel-
den gaarne naam en e-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 09.30 uur een Eucharistie-
viering, op de andere woens-
dagen is er een woord- en ge-
bedsdienst. Aansluitend aan de 
vieringen wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken. Op de donder-
dagavond is er in de Menswor-
ding om 19.15 uur Avondgebed.

Meerburg
Op de  derde woensdag van de 
maand is er in de Meerburgkerk 
om 9.30 uur een Eucharistievie-
ring.
Iedere woensdagmorgen is er van 
10.00 – 12.00 uur in de De Her-
dershof pastorie van de Meerbug 
gelegenheid om een kopje koffie 
te drinken. Iedereen is welkom. 

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

Joges
Jongerengespreksgroep
We praten niet alleen over de be-
tekenis van geloven voor onszelf, 
maar ook over de nodige basis-
kennis over geloof, bijbel en kerk. 
Daar is veel interessants over uit 
te wisselen. Iedere laatste vrijdag 
van de maand in De Menswor-
ding. Komende bijeenkomsten 
van 20 tot 22 uur zijn op vrijdag 
24 februari en vrijdag 30 maart.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de maand 
(na de 1e vrijdag) wordt in het ge-
bied van de parochie De Goede 
Herder de H. Communie gebracht 
naar mensen die niet meer regel-

Herenkoor kon er iedere dinsdag geoefend worden. En dat 
was in de zondagsdiensten en met de Kerstviering te merken. 
Niet alleen de kinderen zelf waren goed te horen als ze voor 
het Dames- en Herenkoor kwamen staan, maar ze hadden het 
thuis kennelijk ook aan pappa of mamma en de opa`s en oma`s 
geleerd. In de kerk werd goed meegezongen. Tijdens de kin-
dernevendienst werd er een verhaal in vier stukken voorge-
lezen. Het ging over een bontgekleurd schaap. Het schaapje 
hoorde nergens bij. Niet bij de witte en niet bij de bruine kud-
de. Gelukkig werd het in de stal met open armen ontvangen. 
Daar kon Maria een mooi bontgekleurd dekentje maken van 
zijn wol voor het pas geboren kindje Jezus. Gedurende vier 
weken hebben de kinderen een kaars beplakt met was, zodat 
daarop uiteindelijk een mooie stal was te zien.

Kerstviering KBO zeer geslaagd

Woensdag 14 december organiseerde de KBO Leiderdorp in 
de Menswording een kerstlunch. Ruim honderd leden waren 
naar deze kerstviering gekomen. Het Dames- en Herenkoor 
van de Menswording zorgde met hun zang voor feestelijke 
omlijsting van deze bijeenkomst, waarbij de samenzang van 
kerstliederen natuurlijk niet ontbrak.

Oecumenische Vespervieringen
Vanuit de protestante PKN gemeente en onze R.K. Parochie De 
Goede Herder worden er ook in deze vastentijd of stille tijd 
op weg naar het Hoogfeest van Pasen een reeks oecumenische 
vesperdiensten gehouden. Met als thema ‘Compassie’ zijn er 
steeds op donderdagavond afwisselend in de Dorpskerk aan de 
Hoofdstraat en in De Menswording aan het Heelblaadjespad te 

matig naar de kerk kunnen komen.  
Aankomende data zijn op en  
zaterdag 3 maart en zaterdag 7 
april. Aanmeldingen en vragen: 
Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Kindernevendienst
Op 19 februari en 18 maart is 
er tijdens de zondagsviering  in 
beide kerken weer kinderneven-
dienst voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Na het openingslied en de 
begroeting krijgen de kinderen 
in een aparte ruimte - op hun ni-
veau - uitleg over de lezing van 
die zondag. Na een gesprek over 
het verhaal gaan zij knutselen 
of tekenen. Zij komen tijdens de 
collecte weer terug. Enkele kin-
deren vertellen dan iets over wat 
ze hebben beleefd. 

Wel en wee
Overleden
Cornelis Peter Bos 
19 november 2011.
Franciscus Xaverius Nelissen
23 november 2011.
Cornelia Apolonia Blom-Borst
28 november.
Catharina Maria Antonia  
Rodenburg-Karreman
8 december.
Catharina Maria  
Wesselman-Hoogenboom
10 december.
Maria Johanna Jacoba  
Tijssen-van Diemen
25 december.
Hendricus Agatha Senne
26 december.
Klara Antonette Borst-Thissen
1 januari 2012. 
Emile den Tex
7 januari.
Joseph Gerardus Bosse
16 januari 2012.
Geertruida Catharina Maria  
Bosse-Damen
20 januari 2012.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze  
parochiepagina’s in de volgende 
Rondom de Kerk jrg 7 nr 5 kan 
t/m zondag 19 februari.
Het Paasnummer van Rondom de 
Kerk verschijnt op 22 maart 2012.
e-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk@yahoo.com.

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

Deze kreet hoor je niet vaak in een parochie als een koor 
nieuwe leden zoekt. Was dat maar het geval want de meeste 
parochianen zingen graag mee. Maar in een koor zingen vin-
den ze toch een hele stap. Want dat houdt in repeteren en 
wat het Joseph koor betreft van de parochie O.L.V. Hemel-
vaart en Sint Joseph doen wij dat op woensdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur in het Binnenhof. (Dat is het zaaltje 
achter de kerk). Onder leiding van mijnheer Koos Piete.
Het koor dat ongeveer uit 20 personen bestaat, zingt zo’n 
vijf keer per twee maanden tijdens de H. Mis in de kerk. En 
met rouw- en trouwvieringen. Maar op dit moment hebben 
de alten en de bassen een kleine bezetting en het meerstem-
mig zingen wordt daardoor wat moeizamer.
We zingen niet alleen, maar we gaan ook een keer in de 
twee jaar een dagje uit. Het Ceciliafeest dat wordt gevierd 
rond 22 november is ook een gezellig samenzijn. Het afge-
lopen jaar hebben we tijdens die avond afscheid genomen 
van twee alten mevrouw Mien Roovers en Annie Driessen.

We zijn een trouwe groep die ook een dagje ouder wordt 
dus aan u de vraag: Kun je nog zingen zing dan mee.
Neem contact op met de heer Loe de Koning 071 521 38 28.
Namens het dames en herenkoor Sint Joseph, Lucia de Jeu

Pater Pio Gebedsgroep 10 jaar
Op zaterdag 3 maart vieren we het tienjarig bestaan van de 
Pater Pio gebedsgroep. Elke eerst zaterdag van de maand 
zijn er altijd zo’n 40 à 50 mensen die komen meebidden. 
Pater Pio heeft enorm bijgedragen aan de vernieuwing van 
de Kerk en doet dit vanuit de hemel nog. Ook bij de gebeds-
groep komen regelmatig berichten van gebedsverhoringen.
Met dank aan het bestuur en degenen die elke maand mee-
werken. Op naar het volgende lustrum.
H. Pater Pio, bid voor ons. Pastoor Smith

O.L.VROUW HEMELVAART/ST. JOSEPHPAROCHIE
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel.: 071 – 521 81 13.
Website: www.olvrouwhemelvaart-sintjoseph.nl.
Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 – 521 81 13, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, email kapelaanmichel@gmail.com.
Parochiecontactpersoon: Mw. A.W. Rijsbergen - van der Krogt, tel. 06 237 526 74.
ING: 60 23 34, t.n.v. RK Kerkbestuur, Leiden.

De sensatieloze sint Joseph
Omdat we een volk zijn geworden dat uit is op het sensati-
onele, hebben we vaak wat moeite met het echte geloofs-
leven. Dat gaat immers een andere en diepere weg, dan die 
van het voelbare en de sensatie. Sint Joseph is de heilige van 
het diepe geloof, dat geen evenementen of piekervaringen 
nodig heeft. Hij wist elke dag opnieuw helemaal voor God 
te leven en alles te doen in trouw aan Hem. Hij ziet hoe het 
Kind, God de Zoon mensgeworden, opgroeit en dankt de 
hemelse Vader voor dit wonder. Hij merkt hoe Jezus, die God 
is, betrokken is bij zijn werk, bij zijn dagelijkse bezigheden 
en dankt. De idee dat God geen tijd en aandacht kan heb-
ben voor al die 7 miljard mensen, kan alleen maar opkomen 
bij iemand die Jezus (nog) niet ten volle kent. Sint Joseph 
leert van Jezus, dat zijn inzet elke dag weer bij de gewone 
dingen, voor God kostbaar is. En in de houding tegenover 
Maria en anderen vindt hij dé plaats om het geloof gestalte 
te geven. Niets sensationeels, maar een God die dag na dag 
met ons onderweg is, Jezus Christus en ons wil laten groeien 
in geloof, hoop en liefde.
Goede Sint Joseph, bid voor ons.  Pastoor Smith

Lezing over de mantel van Jezus:  
kunnen we de zoom nog aanraken?

In het Evangelie staat beschreven dat mensen genazen 
toen zij de zoom van Jezus’ mantel aanraakten (Marcus 
5,27 en 6,56). Dit jaar gaan we op zoek naar die mantel die  
Jezus droeg op de kruisweg. De kostbare mantel die uit één 
stuk geweven was en waarom gedobbeld werd (Johannes 
19,23). Twee plaatsen claimen die in het bezit te hebben: 
Trier en Argenteuil (iets ten noorden van Parijs). Dat kan 
toch niet? Zijn er dan twee mantels? Dan moet er minimaal 
één niet-echt zijn? We gaan het allemaal eens langs. En ver-
volgens is de belangrijkste vraag: als de mantel gevonden is, 
wat vertelt deze dan over het lijden van Jezus?
Met de Lijkwade en de Oviedo doek komen we dankzij de 
mantel zo steeds meer te weten over de ware Kruisweg, 
toen op 7 april van het jaar 30 in Jeruzalem.
Woensdag 28 maart, 20.00 – 21.30 uur, in De Ridderzaal, 
Alexanderstraat 1A. Iedereen is welkom.

P.s. in de Sint Jans kathedraal te Den Bosch is tot en met au-
gustus een prachtige expositie te zien over de Lijkwade van 
Turijn. Vanaf 31 maart, elke dag op de tijden dat de kathe-
draal open is en er geen Mis is.
Zie www.johannesevangelist.nl.

Vaste Vieringen

Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie 
met samenzang.

Zondag 11.15 uur Eucharistie 
met koorzang
Kinderwoorddienst en crèche. 
Nadien koffie.

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

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

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

Agenda 
Februari 
15 februari
Ouderavond Vormsel.

16 februari 
•Aanbidding 14.00 -16.00 uur.
•Seniorenmis Lorentzhof om
  15.00 uur
•Slot CaFE.

22 februari 
Aswoensdag
Verplichte vastendag
Mis met Askruisje 19.00 uur.

23 februari 
Start serie over het Jezusboek 
van de Paus. Zie elders en de  
catechesefolder.

29 februari
•Kruiswegoverweging tijdens 
Mis in Josephkerk
Dit elke woensdag in de Veer-
tigdagentijd
•Start Vormselvoorbereiding.

Maart
1 maart
Heer, leer ons bidden.

3 maart Pater Pio Gebedsgroep
Jubileum 10 jaar.

4 maart
Voorstellen van de Vormelingen.

Hoe gaat het op 
Haiti?

Pastoor Verdieu van de 
Sint-Jospehparochie in Car-
casse, Haiti, heeft ons zijn 
nieuwjaarswens gezonden.
Op het eind van dit jaar, 
willen wij de Heer danken 
voor de oneindige genade, 
die hij ons heeft gegeven. We moeten kijken naar de toekomst 
met hoop. En die vertelt ons dat Christus, onze Hoop is en de 
Moeder van God, de Heilige Maagd Maria. Haar armen en 
haar hart zullen meer dan ooit in de wereld blijven net als zij 
deed voor Jezus, haar Zoon en onze Verlosser, en de herders 
en de wijzen. In Hem ligt al onze hoop, want door Hem is de 
verlossing en de vrede in elk mens. Gelukkig Nieuwjaar 2012!
De kerstbrunch voor Haïti is gezellig en smakelijk geweest. De 
opbrengst voor de parochie Sint Joseph, van pastoor Verdieu 
in Carcasse is 260 euro! Met dank aan alle gevers. Daarmee 
wordt de school die door pastoor Verdieu is opgezet, onder-
steund. De schoolkinderen betalen schoolgeld, waardoor de 
school op termijn geen ondersteuning meer nodig heeft. In de 
opbouwende fase en met alle weeskinderen als gevolg van de 
aardbeving van vorig jaar, is ons geld nog steeds hard nodig 
om alle kinderen in de parochie onderwijs te kunnen aanbie-
den. Ook laat pastoor Verdieu weten dat er ongeveer 10.000 
parochianen met voornamelijk veel jonge en oude mensen 
zijn. De cholera is redelijk onder controle, mede door een fan-
tastische gift voor medicijnen van een rooms-katholiek fonds. 

De noodzaak blijft bestaan om de school uit te breiden met 
een aantal klaslokalen. Daar is veel geld voor nodig waar we 
elders ook fondsen voor proberen te werven. 
We hebben inmiddels heel veel fantastische tekeningen met 
kerstwensen ontvangen in een indrukwekkende met postze-
gels beplakte envelop. De tentoonstelling van deze kunst-
werken is achter in de hal van de OLV en Sint-Josephkerk te 
bewonderen. 
 Werkgroep Diaconie en MOV

6 maart
•JPLeiden Mis H. Lodewijkkerk.

14 maart
Aanbidding Sint Petrus, 11.00 - 
12.00 uur en om 11.30 uur  
Rozenkrans.

15 maart 
•Seniorenmis 10.00 uur 
•Aanbidding 14.00 -1 6.00 uur.

17/18 maart
Stille omgang.

19 maart 
Hoogfeest Sint Joseph
19.00 uur extra H. Mis in de  
Sint-Josephkerk.

26 maart 
Hoogfeest Maria Boodschap
09.00 uur H. Mis in H. Lodewijk-
kerk.

28 maart
Lezing over de mantel van Je-
zus (zie elders en de catechese-
folder)

Ouderenviering en  
KBO Mis
Op donderdag 15 maart 10.00 
uur is de senioren- en KBO Mis. 
De Mis zal in de kerk zijn  
en erna bent u welkom in De 
Ridderzaal voor een kopje kof-
fie. Via de kerk of langs de (af-
gebroken) Alexanderstraat is 
nadien de Herensingel en even-
tueel de taxi weer te bereiken. 
Informatie bij mw. Annie van 
Ruitenbeek, tel. 522 47 73.
Voor het hele schema van de 
seniorenmissen zie de Sint- 
Petruspagina.

14 15

Mientje Roovers                                         Annie Driessen

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

Eerste Heilige Communie 2012
Half december hebben alle ouder(s)/ver zor-
ger(s) van alle leerlingen uit groep 4 van de 
scholen Klaverweide, Corbulo en Westwoud 
een brief ontvangen om hun kind aan te mel-
den om deel te nemen aan de voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie.
In de gezinsviering van 5 februari zullen de 
communicanten zich voorstellen.
Wilt u uw kind mee laten doen aan de Eerste 
Heilige Communie, die gevierd zal worden 
op 22 april, en de voorbereidingen hierop, 
ook als u geen inwoner van Zoeterwoude 
bent, dan kunt u contact opnemen met 
Margot Versteegen, tel. 071 580 27 45, 
Arléne Martinali, tel. 071 887 07 43.
Graag tot ziens!
 Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kerstcollecte
Door het jaar heen zijn er diverse deurcollec-
tes. Deurcollectes zijn vastgesteld door het bis-
dom. U kent vast wel de collecte voor Memisa, 
Mensen in Nood en nog wat andere doelen.
Zo is er met Kerstmis ook een deurcollecte. Wij, 
het bestuur van de Sint Jan proberen voor deze 
speciale gelegenheid altijd een doel te vinden 
dat niet te ver weg ligt, de mensen aanspreekt 
en liefst te maken heeft met kinderen.
Mede door een krantenartikel werd ik op het 
idee gebracht. ‘Stichting de Regenboogboom’: 
Inspireert kinderen hun kracht te ontdekken.

Vrijwilligers bezoeken kinderen die te ma-
ken hebben met ziekte of op enige manier 
getraumatiseerd zijn. Zij helpen kinderen 
door middel van een Regenboogboom hun 
eigen gevoel van kracht weer terug te krij-
gen. Deze vrijwilligers volgen een intensieve 
training om dit werk te doen. 

Door middel van een verhaal, muziek en een 
prachtig kristal dromen zij samen met het kind 
weg naar een plek, een eigen droomplek, 
waar het kind tot rust kan komen en weer 
kracht en zelfvertrouwen kan opbouwen.
Ik ben op de website gaan lezen over deze 

KERST
Het geboortefeest van Jezus 
Christus is in onze parochie 
groots gevierd. De versiergroe-
pen hadden de kerkgebouwen 
in Kerstsfeer gebracht. Op Kerst-
avond was er de gezinsviering. 
De gebedsdienst met gebeds-
leider mw. Onderwater en de 
werkgroep gezinsvieringen was 
bijna vol. Kinderkoor en jonge-
renkoor zorgden samen voor de 
muzikale omlijsting. Om 21.00 
uur ging pater W. van der Salm 
MHM voor in de Sint Jan in de 
traditionele Kersthoogmis met 
zang van het parochiekoor. Om 
23.00 uur was er de eigentijd-
se Kerstnachtmis, met zang van 
koor ‘Iduna’. Op Kerstmorgen 
waren er vieringen in de Sint 
Jan en in de kapel van Huize 
Emmaus met resp. parochiekoor 
en het Emmauskoor. Op eerste 
kerstdag was om 15.00 uur het 
kindje wiegen. Mw. Borst ver-
telde het kerstverhaal. De klein-
tjes luisterden muisstil en zon-
gen daarna voluit de Kerstlied-
jes. Op tweede Kerstdag was er 
in de kapel van Huize Emmaus 
een gebedsdienst. Hulde aan al-
len die zich ingezet hebben voor 
het samen Kerst vieren!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Engelina van Steijn 
72 jaar, 18 november.
Catharina Borst-Straathof 
91 jaar, 2 december.
Elisabeth van Teijlingen-van 
Wetten 98 jaar, 11 december.
Maria de Jong-van Rijn 
78 jaar, 26 december.
Gerardus van Kordelaar
58 jaar, 26 december.
Margrieta Lelieveld-van der 
Zwaan 93 jaar, 4 januari.

stichting en heb wat folders aangevraagd 
om achter in de kerk te leggen.
De ervaring is dat veel mensen geld geven 
en ervan uit gaan dat het geld goed terecht 
komt, maar dat weinig mensen ook daad-
werkelijk vragen waarvoor het bedoeld is. 
Ik collecteerde ook zelf achter in de kerk en 
heb de folders uitgedeeld aan mensen die 
geïnteresseerd waren. Sommigen kenden 
de stichting al. 

In onze omgeving zijn er vrijwilligers in het 
Leids Universitair Medisch Centrum actief.
Dankzij de goede gaven van parochianen 
hebben wij een mooi bedrag aan deze stich-
ting kunnen overmaken.
Als ik een regenboog zie, denk ik altijd: Dit 
is het bewijs dat God zich verbonden voelt 
met de mens.
Namens het parochiebestuur,
 M. van der Krogt

Pastoraatsgroep van de 
parochie Sint Jan

In september is ook in onze parochie de 
pastoraatsgroep van start gegaan. Vier en-
thousiaste en betrokken parochianen zijn 
wekelijks op donderdagmiddag op de pas-
torie om het wel en wee van de parochie 
met elkaar te bespreken. De pastoraats-
groep wordt gevormd door: Aad van Slin-
gerland, Margreet Onderwater, Lon Kuenen 
en Annie Borst. Zij zijn begonnen met het 
inventariseren van alles wat leeft binnen 
de vele werkgroepen van de parochie. De 
leden van de pastoraatsgroep hebben elk 
een aantal werkgroepen onder hun hoede 
genomen. Vele gesprekken zijn al gevoerd 
en langzaamaan begint zich een duidelijk 
beeld te vormen van wat er leeft onder de 
parochianen en ook waar de knelpunten 
liggen. De pastoraatsgroep wil vooral een 
luisterend oor zijn en vanuit hun geloof een 
bijdrage leveren aan de saamhorigheid bin-
nen de parochie.
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De Haagse pastoor Tomas, preekte bij 
de opening dat Leiden er weer een Uni-
versiteit bij had: een leerschool waar 
de Dood hoogleraar is... Klare taal. 
Memento mori zeggen we toch? Al zo’n 
acht generaties katholieken zijn hier 
begraven. Denk aan het priestergraf, de 
graven van religieuzen en de graven die 
zulke katholieke namen dragen. Later 
kregen openbare begraafplaatsen ook 
wel een ‘katholiek gedeelte’, waarvan 
de grond gewijd is door een priester of 
diaken. Daarom is een katholiek niet 
‘gebonden’ aan een specifiek katho-
lieke gegraafplaats. Maar er zijn meer 
redenen waarom de Zijlpoort voor ka-
tholieken een dierbare plek is.

De Sint-Petruskapel
Na de opening werd de Sint-Petruskapel 
gebouwd, een typerend kerkje voor 
deze plek. Overdag is die open en bij 
het Tabernakel brandt de Godslamp als 
teken van Jezus’ aanwezigheid. Het 
is een plek van gebed, stilte en bezin-
ning, een plaats ook van troost. Want 
wanneer we tegen de Heer gaan praten, 
wordt ons geloof gesterkt. Hij kent ons 
verdriet en Hij kan ons troosten met de 
zekerheid dat onze dierbare overlede-

nen in Zijn handen 
geborgen zijn. We 
beseffen maar nauwe-
lijks wat een rijkdom het 
is om op de begraafplaats 
zo’n gebedshuis te hebben.
Maar er is meer. Kapel en be-
graafplaats kennen ook speciale 
plechtigheden, buiten gebedsdiensten 
bij een begrafenis. De Eucharistievie-
ring voor de overledenen, elke maand 
op de eerste dinsdag om 10.00 uur, is 
altijd heel goed bezocht. Er worden 
heel wat namen afgelezen voor wier 
zielenrust wordt gebeden. Het is toch 
prachtig, dat we óp een begraafplaats 
zo de Mis kunnen vieren. En rond 2 no-
vember, Allerzielen, worden de graven 
ook besprenkeld met wijwater. Deels 
als herinnering aan het feit dat het ge-
wijde grond is, deels als een vorm van 
gebed voor de overledenen.

Staties en beelden
Op de begraafplaats zelf komen we ‘sta-
ties’ tegen van Goede Vrijdag en Pasen. 
Het kruis met het witte lichaam van de 
Gekruisigde overheerst deze plek, Ma-
ria en Johannes erbij. Aan het eind van 
de ‘hoofdlaan’ staat de pieta, Maria met 

het dode lichaam van haar Zoon op haar 
schoot. Meer verscholen is het beeld van 
de Verrezen Christus. ‘Ego sum resur-
rectio et vita’ , staat daaronder: ‘Ik ben 
de Verrijzenis en het leven’.

Ik ben altijd onder de indruk van deze 
plek, zo binnen de stadswal en gracht, 
dicht bij het centrum van de stad, te-
midden van diverse katholieke ker-
ken. Niet te groot, niet te klein. In het 
buitenland zouden we zo’n plek direct 
gaan opzoeken en alle tijd nemen om er 
rustig rond te kijken, even gaan zitten 
in de kapel, een kaarsje opsteken, dan 
weer buiten om het geheel nog een keer 
te overzien. Maar we hoeven niet naar 
het buitenland, dit is hier in Leiden. En 
het is, zoals de titel van het jubileum-
boek zegt: ‘een oase van rust’.

Clustervorming
Tekst: Pastoor Smith

Begraafplaats Zijlpoort is een mooie begraafplaats voor 
katholieken. Om te beginnen al vanwege de lange tra-
ditie. In 1828, 25 jaar vóór het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie, stond Leiden al toe een Roomsche 
begraafplaats met kapel in te richten.

Kerkhof Sint Jan’s  
Onthoofding, Zoeterwoude

Neem de tijd
Tijd voor jezelf
Tijd voor elkaar
Tijd voor God

Deze vermaning van de vroe-
gere pastoor Van der Plas 
staat op de gevel van de kerk 
van Sint Jan’s Onthoofding. 
Een mooie gedachte om mee 
te nemen naar het achter 
de kerk gelegen kerkhof. We 
worden ons al bewust van de 
vergankelijkheid als we de 
oude vervallen houten deur 
met prachtig smeedwerk zien in de resten van het toegangspor-
taal van een grotere kerk waarvan na een brand nu nog maar een 
deel in gebruik is. En al zeker als we een kalkoen zien rondschar-
relen op de overgebleven terp. We zien ook hoe je met die vergan-
kelijkheid kunt omgaan: met geloof en veel liefde. Dit blijkt uit de 
manier waarop dit kerkhof wordt onderhouden. Fraaie buxusplan-
ten langs het ingangspad, een gekoesterde urnenmuur, veel verse 
tulpen op de graven en attente details als een handdoek en een 
theedoek bij het waterkraantje. De doden worden hier niet verge-
ten, dat is aan alles duidelijk. Maar de levenden evenmin.

Begraafplaats Hoge Rijndijk, bij de Meerburgkerk 
Zijn we midden in dit  
leven vlakbij de dood? 
Je zou het wel denken 
als je de begraafplaats 
Hoge Rijndijk achter de 
Meerburgkerk oploopt. 
De normaal zo luidruch-
tige A4 blijft bescheiden 
op de achtergrond, ook 
de vliegtuigen boven je 
lijken wat stiller. Vogels, 
maken de dienst uit op 
deze liefdevol onderhou-

Katholiek begraven in de ommelanden

18 19

den begraafplaats. Dat maakt haar tot een mooie plek van bezin-
ning. De Meerburgkerk, die met haar gedrongen muren krachtig 
omhoog rijst, tot deze lijken te beseffen dat ze bij elkaar steun 
moeten zoeken, biedt stof voor overpeinzingen over de plaats 
van de mens in de Schepping. Maar stilte is niet hetzelfde als 
dood. Aan de overkant van het water, achter de pastorie, is een 
klein moestuintje met sla en boerenkool, aan de andere kant zie 
je een woonwijk. Het leven gaat respectvol door.

Kerkhof Sint Laurentius, Stompwijk
Er is een oude wijsheid dat een kerkhofhek moet piepen. Dat zou 
duiden op een gezonde bevolking. Het hek van het kerkhof bij 
de Sint Laurentius in Stompwijk lijkt teleur te stellen, het staat 
wagenwijd open en blijkt bovendien keurig geolied. Dat kun je 
ook zien als een teken dat de mensen daar degenen die hen zijn 
ontvallenen met regelmaat bezoeken. En dat blijkt overal op het 
kerkhof. Zo zie je een 
grafsteen uit 1953 waar-
van de vervaagde letters 
keurig overgeschilderd 
zijn en een zoals steeds 
ontroerend hoekje met 
kindergrafjes. Zo proef 
je overal binnen de be-
slotenheid van de om-
heining een heel intieme 
sfeer. Een attent detail 
is een wc voor de bezoe-
kers, en een kraantje 
met daarnaast acht gie-
ters en heel veel vazen. 
Het kerkhof loopt vrijwel 
naadloos over in de tuin 
van de pastorie, waar 
hele velden met sneeuwklokjes onder oude bomen van nieuw le-
ven getuigen. Want ook dat doet een kerkhof, voor de goede ver-
staander. Jury Smit

In Leiderdorp is geen RK begraafplaats, maar een algemene met 
een katholiek deel dat indertijd door pastoor Van der Bie, samen 
met burgemeester Zonnevylle, is gezegend.

Geschiedenis van de kerk in Leiden en ommelanden (3)
1470 De Engelse Koning Eduard IV, in bal-

lingschap, brengt een nacht door in 
een cel in de toren van de Dorpskerk in 
Leiderdorp vanwege dronkenschap.

1477 Wijding van de Sint-Jacobskapel aan 
de Steenschuur, de huidige Lodewijk-
kerk.

1491 Stichting van het Sint-Annahofje 
tot behoud van dertien armen maech-
den ofte vrouwen ten eeuwigen dagen 
omme aldaar in te wonen ende god te 
dienen in waerlichen staet.

1512 In de nacht van 4 op 5 maart 1512 

deel, dat een plaats kreeg in de  
Pieterskerk.

1534 Jan van Leijden sticht een wederdo-
pers koninkrijk in de stad Munster.

1566 Toen op 5 januari 1566 een protes-
tantse avondmaalviering werd ge-
houden liepen de Leidenaren daar 
nog niet warm voor: men seyde datter 
geweest hadden 284 persoonen (Or-
lers, dl. IIp.554).

1566 Beeldenstorm in Leiden op 26 au-
gustus 1566.

1572 Weer beeldenstorm in Leiden. De 

stort de 110m hoge toren van de Pieters-
kerk in. (Dit jaar 500 jaar geleden!)

1515 Onderwijs: scole voor de choralen van den 
Hogelande waar de leerlingen les kregen 
van de scholasticus van het Pancras- 
kapittel.

1522 De eerste plakkaten tegen het Luthera-
nisme.

1526 Het klooster Lopsen wordt vreemd ge-
noeg ruim voor het uitbreken van de 
opstand opgeheven. Het klooster lag 
even buiten de Rijnsburgerpoort en de 
monniken mochten de stad vrij in- en 

drie Leidse parochiekerken worden ge-
sloten en de bezittingen worden onder 
toezicht van het Gerecht geplaatst.

1572 Vanaf eind 1572 worden alle bouwwer-
ken buiten de stadwallen gesloopt. Het 
einde van de kloosters buiten de muren.

1572 Verbod katholieke eredienst in Leiden.
1572 Franciscaans klooster aan Zijlsingel in  

beslag genomen door overheid.
1572 Cornelis Musius, rector van het Agatha-

klooster in Delft waar Willem van Oranje 
zijn intrek had genomen, wordt na mar-
teling in opdracht van geuzenhoofdman 

Lumey opgehangen aan de galg op de 
blauwe steen in de Breestraat. De op-
dracht van Willem van Oranje aan Lu-
mey was om Musius terug te brengen 
naar Delft waar de katholieke priester 
de bescherming zou genieten van de 
prins.

1574 Leidenaren verbranden uit voorzorg 
de Leiderdorpse kerk, zodat de Span-
jaarden die niet als fortificatie kun-
nen gebruiken bij het beleg.

1574 Leidens ontzet op 3 oktober.

uitgaan. Mogelijk is er een conflict 
geweest met de stad over het wellicht 
onwelvoeglijk gedrag van sommige 
monniken.

1526 De koster van de Pieterskerk vindt 
briefjes bij de biechtstoelen met ver-
maningen tegen de niet al te vrome le-
venswandel van verschillende geeste-
lijken met o.a. de volgende tekst: Ghij 
vrome mannen hoet uw vrouwen voor 
alle monnicken, of tzal u rouwen.

1526 Lucas van Leiden schildert i.o.v. Claes 
Dirksz. van Zwieten zijn Laatste Oor- Wordt vervolgd. Jury Smit en Floris Meijsing
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ST. LAURENTIUSPAROCHIE
Kerk en Pastorie: Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04.
E-mail: sintlaurentius@hotmail.com, website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Pastoor: J. A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer 
van de federatie 06 22 027 668. Algemene kerkbijdragen en misintenties:  
op RABO rekening 3615.02.168.
Donaties t.b.v. het restauratiefonds op RABO rekening 1433.26.430.
Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, tel. 070 327 41 23, e-mail: 
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl.

de oudere Stompwijkers werd een optreden 
met Nederlandse liederen verzorgd. Dit sloeg 
zo aan, dat optredens volgden in omliggende 
plaatsen. Waarna de stap naar een Carnavals-
mis op zondagmorgen niet zo ver meer was. 
Er is een hechte groep ontstaan die meteen na 
het Nieuwjaar aan het repeteren slaat onder 
leiding van Elly Janson, een ervaren dirigente. 
In samenspraak met haar worden liederen 
gekozen die tijdens een eucharistieviering of 
woord- en communiedienst op de laatste zon-
dag voor de 40-dagentijd ten gehore worden 
gebracht. Hiermee verzorgen zij een moment 
van bezinning in een vaak hectisch carnavals-
weekend. Het is een koor dat eigenlijk alleen 
deze viering opluistert. Al werd in het verleden 
ook meegewerkt aan vieringen bij uitvaarten 
van, helaas, enkele koorleden. Met veel bezie-
ling wordt hard gerepeteerd om een mooie 

viering te verzorgen.
 Het is zeker de moeite waard, 
als u in  de gelegenheid bent, 
om deze viering eens bij te 
wonen. 19 februari is daar-
toe de mogelijkheid in onze  
H. Laurentiuskerk.
Agnes van Boheemen-
Vollebregt

Familieberichten

Overleden
Maartje Tuit- 
Noorlander in de  
leeftijd van 88 jaar
op 9 november 2011.

Film te koop
20 november is de 
H. Laurentiuskerk weer 
helemaal in gebruik  
genomen na een res-
tauratie van anderhalf 
jaar. Er is een film ge-
maakt  tijdens de res-
tauratie door Leo van 
der Brink. Ook is er 
een film gemaakt over 
Stompwijk door Frans 
Oliehoek. Deze twee 
tijdsdocumenten zijn 
het bekijken en bewa-
ren meer dan waard. 
Ze werden dan ook  
onder grote belangstel-
ling vertoond in de kerk 
op 23 november. De 
films zijn nu samen te 
koop op DVD. De prijs 
voor deze zeer professi-
onele films is 20,- euro. 
De films zijn o.a. ver-
krijgbaar bij het  
Parochiesecretariaat.  
De opbrengst is  
ten bate van de  
H. Laurentiuskerk. 
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Het goede antwoord op onze prijsvraag in het kerstnummer van de 
Kinderhoek was: Er waren 13 engelen in de tekening verstopt.  
Anneroos de Groot  uit Leiderdorp ontving nog voor de kerst van 

ons twee engelen voor in de kerstboom.
Onze nieuwe prijsvraag is: Hoe vaak vind je het getal 40 in de 
bijbel? Stuur het antwoord naar evakessler@ziggo.nl of per 
post naar Eva – Maria Kessler, Magda de Haas-
straat 11, 2331BK Leiden. De eerste drie inzen-
dingen wacht een leuke prijs.

Op de website
Vergeet niet om op de website te kijken! Daar vind 
je vier nieuwe kwartet kaarten voor je verzame-
ling, de mooie tekening van Maria Lichtmis om in te 
kleuren en alle kinderdiensten op een rij!

Op 2 februari vieren wij het feest van Maria 
Lichtmis. Veertig dagen na zijn geboorte brach-
ten Maria en Jozef Jezus naar de tempel in Jeru-
zalem om hem aan God voor te stellen. Daarom 
vieren wij het feest 40 dagen na Kerst!
In de tempel herkenden de oude profetes Hanna, 
en de oude profeet Simeon het kind Jezus met-
een als de redder van de wereld.  
Tijdens de viering worden de kaarsen voor het 
hele jaar gezegend en in veel kerken wordt ook 
de Blasiuszegen als bescherming tegen hals –en 
keelziektes uitgedeeld.

Van Maria 
Lichtmis…

Wanneer begint en 
eindigt de vasten-
tijd?
De Vastentijd begint 
op Aswoensdag en 
eindigt met Pasen. 

Waarom heet het As-
woensdag?
De gewijde palmtakken van 
vorig jaar worden verbrand en de as 
wordt gebruikt om een kruisje op het 
voorhoofd van de kerkgangers te teke-
nen. Het kruisje herinnert ons eraan 
dat wij ons tot God moeten keren.

Moet je echt vasten in de Vasten-
tijd?
Wij noemen de vastentijd ook de 
40-dagentijd en tegenwoordig is die 

niet alleen bedoeld om te vas-
ten (minder te eten) maar ook 
om over je gedrag tegenover 
andere mensen na te den-
ken.

Duurt de 40 dagentijd  
echt 40 dagen?

Het getal 40 is in de bijbel spe-
ciaal. Na zijn doop trok Jezus de 

woestijn in om er 40 dagen  te vasten en te 
bidden. De vastentijd duurt officieel 46 dagen, 
maar omdat de zondagen er niet mee geteld 
worden komen wij op 40 dagen uit!

Hoe noem je de laatste week van de vas-
tentijd?
De laatste week van de vastentijd noem je de 
Goede Week. Zij begint met Palmpasen en ein-
digt op Stille zaterdag, de zaterdag voor Pasen.

De amandelboom be-
stond al duizenden jaren 
voordat Jezus geboren 
werd. Amandelnoten 
zijn lekker om te eten en 
je kunt er ook olie van 
maken. 

In Palestina, het land van 
de Bijbel, is de amandel-

boom als eerste met 
bloesems bedekt. Daar-
om wordt hij ook wel de 
‘waakboom’ genoemd. 
In het Oude Testament 
zegt God tegen de pro-
feet Jeremia: “Zo snel 
als een amandelboom 
in het voorjaar uitbot, 
zo snel laat ik mijn 
woorden uitkomen.”
En In het boek Genesis 

gingen de zonen van Jacob naar Egypte 
om graan te kopen tijdens de hongers-
nood. Ze namen amandelen mee als ca-
deau voor Jozef, hun broer. Archeologen 
hebben zelfs amandelen in de tombe van 
de farao Toetankhamon gevonden! 

Bloeiende staf
In het Bijbelboek Numeri trekken Mozes 
en de Israëlieten naar het beloofde land. 
Helaas krijgen ze ruzie met elkaar over 
wie de hogepriester mag worden. God zei: 
“De leider van elke stam moet een staf 
brengen naar de tent waarin de Ark van 
het Verbond zit. De staf van de man die 
ik uitkies zal gaan bloeien.” De volgende 
dag bloeide de staf van Aaron. Hij droeg 
niet alleen bladeren en bloemen maar ook 
rijpe amandelen! In oude schilderijen zie 
je Maria vaak on-
der een amandel-
boom en de vorm 
van de amandel is 
een symbool van 
Jezus geworden.

Dieren en Planten in de BijbelDe Amandelboom 

…Tot de Vastentijd

www.rondomdekerk.nu
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Prijsvraag

Carnavalsmis met Oud-Prinsenkoor
Voor de 40-dagentijd begint wordt in Stompwijk 
elk jaar carnaval gevierd. Voor een relatief klein 
dorp boven de grote rivieren is dit altijd weer een 
hele prestatie. Ieder jaar wordt er ook een nieu-
we prins gekozen, die na een jaar niet in de ver-
getelheid verdwijnt. Een kleine twintig jaar gele-
den is namelijk het Oud-Prinsenkoor ontstaan. Er 
bleken heel wat goede zangers tussen te zitten, 
waarvan sommigen ook al in andere koren van 
zich lieten horen. Om iets extra’s te doen voor 

Kerststukjes voor ouderen en zieken
Donderdag 15 december zijn weer de jaarlijkse 
kerststukjes gemaakt. Het is niet bekend hoe-
lang we dit nu al doen, maar zeker al tientallen 
jaren. Er waren weer genoeg vrijwilligers! Voor 
de tweede keer mochten we van de grote zaal 
in het Dorpshuis gebruik maken en dat is heel 
fijn. Iedereen had nu de ruimte om te werken en 
de stukjes op tafels te zetten aan de zijkant. Het 
rook heerlijk naar dennengeur. 
Tussendoor werd er voor koffie en wat lekkers 
gezorgd en gezellig bijgepraat. Vaak zie je de-
zelfde personen maar er waren ook nu weer een 
paar nieuwelingen die heel enthousiast aan het 
werk gingen. Met zo’n twaalf dames hebben we 
er met elkaar weer wat moois van gemaakt. Har-
telijk dank daarvoor! Ook de wijkcontactperso-

nen zijn weer op pad gegaan om ze bij verschil-
lende parochianen te bezorgen, ook zij worden 
bedankt. Iedereen bedankt voor het geleverde 
groen, potjes en materiaal. Wat u ook nu weer 
kunt bewaren of al bij ons kwijt kunt; bel Annie 
van Rijn 071-580 20 59.

Rondom de Kerk             februari 201221Rondom de Kerk             februari 2012



Rondom de Kerk             februari 2012 Rondom de Kerk             februari 2012

Evangelisatie deel 4: 
laat wat van je horen
Nadat we vorige keren over de urgentie van evangelisatie 
geschreven hebben (een parochie is of missionair of demis-
sionair), over de nieuwe vormen en de noodzaak van de 
aanbidding, nu over concrete stappen. Evangeliseren omvat 
verschillende bewegingen. Het is niet goed zich te beperken 
tot één aanbod, nog minder tot één activiteit. 
We kunnen denken aan twee bewegingen: naar de mensen 
toe gaan èn mensen ontvangen.
Naar de mensen toe gaan kan in verschillende vormen. De 
straat voor een kort gesprek, een uitnodiging om even in de 
kerk te komen, of iets laten zien en horen van het Evange-
lie. Hierin lopen we wat achter. Nieuwe Bewegingen maken 
deze beweging als vanzelfsprekend, zoals dat alle eeuwen 
door ook is geweest. Wij denken wel eens dat dit een uitvin-
ding is van zoiets als de EO, maar de apostelen deden dat 
al, Sint Willibrord en Bonifatius, Franciscus en Dominicus, 
Franciscus Xaverius enz. Een andere mogelijkheid is dat pa-
rochianen huisbezoeken doen en ook dan in gesprek gaan 
over de betekenis van het geloof. Ook daarin hebben we 
nog veel te ontdekken.
De andere beweging is mensen ontvangen. Alleen moet er 
dan wel een aanbod zijn, waartoe ze worden uitgenodigd. 
Natuurlijk zijn er allereerst onze vieringen en momenten dat 
de kerk open is. Wanneer de Liturgie gevierd wordt zoals 
ze bedoeld is (op God gericht, volgens de richtlijnen van de 
Kerk, met vreugdevol geloof en bereidheid Jezus en Zijn 
Kerk te dienen), kan de Heilige Geest harten raken. Daar-
naast zou een parochie een permanent aanbod dienen te 
hebben van geloofsverkenning en geloofsverdieping. Niet 
af en toe iets, een avond, of een korte serie, maar een (ge-
differentieerd) aanbod het hele jaar door. Wij proberen dat 
een beetje te doen door de Alpha, CaFE, JPLeiden, de cate-
chese-avonden, Heer, Leer ons bidden, de Pater Pio-
gebedsgroep. Onder het al- gemene logo: Kom Verder.
Dus evangeliseren is hard werken, of zoals Paulus 
schrijft: ‘zwoegen’ (zie 1 Thess. 2,9 en 2 Thess. 3,8).

Meditatie-avonden van pater Bots in de 
H. Lodewijkkerk

Al jaren trekt pater Bots heel Nederland door voor zijn me-
ditatie-avonden. Die helpen om het Evangelie steeds beter 
te kunnen beleven. De opzet van de bijeenkomsten is altijd 
hetzelfde: Overweging - Aanbidding - Eucharistie. Wat in 
het woord van God werd begonnen, wordt in het offer van 
Jezus’ Lichaam voltooid.
Data: woensdag 7 maart en 4 april: 19.30 - 21.00 uur.
De ingang is via de pastorie omdat de inleiding in de paro-
chiezaal wordt gegeven. Iedereen is welkom.

Aswoensdag en Vastentips
De Veertigdagentijd is niet allereerst een tijd van vasten en 
dat koekje laten bij de koffie. Het is wezenlijk een tijd van 
bekering en ons verdiepen in het Lijden van Christus. Met 
name dat laatste is wat verdwenen uit onze beleving, maar 
hoort tot een echt katholieke spiritualiteit. Verlies ervan 
leidt tot overwaardering van gezondheid, genieten, het hier 
en nu, verzwakt de volledige inzet voor God en de naaste en 
ontneemt ons antwoorden op lijden en dood. 

De Aswoensdag is een soort startschot om de Veertigdagen-
tijd heel bewust in te gaan en toe te leven naar de Goede 
Week en Pasen. Enkele tips.

• Houdt de twee voorgeschreven vasten- en onthoudings-
dagen in ere : Aswoensdag en Goede Vrijdag, geen vlees 
en de warme maaltijd sober houden.

• Zoek een eigen vorm van Vasten en beloof de Heer die zo 
goed mogelijk te onderhouden. Misschien minder in het 
‘minder eten of drinken’, maar meer in de richting van 
minder tv kijken, minder internetten, niet 35 x per dag 
de e-mail / twitter / facebook checken…

• Naast de (verplichte) Zondagmissen een keer extra naar 
de H. Mis om rustig te bidden.

• De Kruisweg overwegen: persoonlijk, of in de kerk (elke 
woensdag in de Sint Joseph en elke vrijdag in de H. Lode-
wijk (zie agenda).

• De serie over het boek van de Paus volgen, die uitleg 
geeft over Lijden, sterven en verrijzen van Jezus.

• Jezus stierf uit onbaatzuchtige liefde: waar kunnen we 
dat zelf beleven: iemand vergeven, ook al weten we niet 
of diegene dat ontvangt; iets voor iemand doen, waar 
we zeker weten dat we er niets voor terug (kunnen) krij-
gen; in plaats van roddelen iets goeds zeggen over een 
ander…

• Het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen. Een 
heel eenvoudig Sacrament, dat zoveel goeds bewerkt.

• De dagen van de Goede Week en Pasen vrijhouden voor 
de vieringen.

• Zelf hier nog een tip aan toevoegen voor…. jezelf.

Het is goed om wat je wilt gaan doen op te schrijven en zo 
neer te leggen dat je er aan herinnerd wordt. Daarbij is het 
de kunst dat de mensen om ons heen er geen weet van hoe-
ven te hebben. We doen het voor de Heer. Een vruchtbare 
Vastentijd toegewenst.
 Pastoor Smith

H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5218113, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES  Leiden, tel.: 071 - 5130700.
Postbank: 60 72 98, Rabobank: 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, tel.: 071 5892200, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.
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De parochie - bibliotheek
JPLeiden heeft een bi-
bliotheek opgezet. Een 
heel goed initiatief. Er 
staan al zo’n 150 titels 
in over diverse thema’s. 
Uitleg van het geloof, 
heiligenlevens, goede 
romans, alle (Neder-
landse) boeken van de 
paus, kerkgeschiedenis 
enz. enz. Ook zijn er ka-
tholieke dvd’s te vinden.
Het lenen is gratis en 
heel eenvoudig: even 
een leenbriefje invullen 
en achterlaten. De bibliotheek is vooralsnog te vinden in de 
spreekkamer in de pastorie en kan na de H. Missen bezocht 
worden.

De nacht van aanbidding voor het leven. 
Keep the soul alive

JPLeiden organiseert een stille respectvolle nachtwake ter 
bescherming van het ongeboren leven. Samen met jou wil-
len wij onze wensen, gedachten en gebeden aan God toe-
vertrouwen. Gedurende de nacht van vrijdag 24 februari op 
zaterdag 25 februari zal daarom in de H. Lodewijkkerk het 
Allerheiligst Sacrament uitgesteld worden. In het bijzonder 
zullen wij gedurende deze nacht bidden voor de omgeko-
men kinderen en hun ouders. Maar even zo belangrijk is het 
gebed voor allen die hier op welke wijze dan ook mee ver-
bonden zijn. 19.00 uur H. Mis
 19.30 uur Kruisweg
 20.00-7.00 uur Begeleide nachtwake
   7.15 uur H. Mis
   8.00 uur Gezamenlijk ontbijt.
Gedurende de nacht is er vrije in- en uitloop, het is echter 
wenselijk de gehele nacht te blijven. Aanmelden is niet 
noodzakelijk, wel wenselijk i.v.m. ontbijt. Aan de deelna-
me zijn geen kosten verbonden. Parkeren rond de kerk is 
vanaf 21.00 uur gratis. Je kunt contact met ons opnemen 
bij vragen of aanmeldingen. Een e-mail kun je richten aan:  
Anne-Marijn: projecten@jpleiden.nl. 
Zie ook de vernieuwde website: www.jpleiden.nl.

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

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

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

Eucharistische aanbidding
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur.

Agenda
Februari 

Dinsdag 14 februari
JP2-groep.

Woensdag 15 februari
Ouderavond Vormsel.

Donderdag 16 februari
•14.00-16.00 uur aanbidding in 
   de Sint Josephkerk
•15.00 uur Seniorenmis in  
   Lorentzhof
•Slot CaFE.

Woensdag 22 februari
Aswoensdag
Verplichte vastendag
09.00 uur Mis met Askruisje
18.30 uur Mis met Askruisje.

Donderdag 23 februari
Start serie over het Jezusboek 
van de Paus. 
Zie elders en de catechesefolder.

Vrijdag 24 februari
Kruisweg na de Avondmis. Dit elke 
vrijdag in de Veertigdagentijd.

Dinsdag 28 februari
JP2-groep.

Woensdag 29 februari
•Kruiswegoverweging  
   tijdens Mis in Josephkerk. Dit 
   elke woensdag in de Veertigda- 
   gentijd.

•Start Vormselvoorbereiding.

Maart
Donderdag 1 maart
Heer, leer ons bidden.

Vrijdag 2 maart
1e vrijdag toegewijd aan het  
H. Hart van Jezus.

Zaterdag 3 maart
Pater Pio Gebedsgroep
Jubileum 10 jaar.

Zondag 4 maart
Voorstellen van de Vormelingen.

Dinsdag 6 maart
•JPLeiden-mis
•Inlooplezing jongeren.

Woensdag 7 maart
Meditatieavond pater Bots.

Vrijdag 9 maart
Tienergroep.

Dinsdag 13 maart
JP2-groep.

Woensdag 14 maart
11.00-12.00 uur aanbidding 
in de Sint Petruskerk, met om 
11.30 uur Rozenkrans.

Donderdag 15 maart 
•10.00 uur Seniorenmis in  
   Sint-Josephkerk
•14.00-16.00 uur aanbidding in  
   Sint-Josephkerk.

Zaterdag/Zondag 17/18 maart
Stille omgang.

Maandag 19 maart 
Hoogfeest Sint Joseph
• 9.00 uur H. Mis 
•19.00 uur extra H.Mis in de 
   Sint-Josephkerk.

Maandag 26 maart 
Hoogfeest Maria Boodschap
9.00 uur H.Mis.

Dinsdag 27 maart
JP2-groep.

Woensdag 28 maart
Lezing over de mantel van  
Jezus (zie elders en de cateche-
sefolder).
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Gabriel werd gezonden naar Nazareth, naar Bethlehem.
Opgravingen in Nazaret en het huisje van Loreto maken het 
mogelijk ongeveer de plek aan te wijzen waar Maria stond en 
daarmee te vermoeden waar de Engel door haar te zien was.
“Gegroet in vreugde, Volbegenadigde, de Heer is met u.”
Zo begon dit gesprek, dat een wending in de wereldgeschie-
denis bracht.
De Engel bericht Gods plan en verzoek en Maria zegt ja.
Geen moment heeft de Engel toen getreuzeld. 
Hij ging ook niet eerst bij mede-engelen langs om alvast het 
nieuws rond te bazuinen. 

Dat is des mensen niet des engelen.
Het bracht het Ja-woord van de On-
bevlekte bij de drie-ene God.
Ook God wachtte toen geen picose-
conde meer:
De Vader liet de Heilige Geest de 
Zoon naar de schoot van Maria dra-
gen. En daar werd de Zoon mens: 
de redding van de mensheid was nu 
onomkeerbaar begonnen.
Een groot feest, een hoogfeest voor 
God, voor de mensen, voor de en-
gelen. Pastoor Smith

Millenniumdoelen
MOV (missie-ontwikkeling en vrede) Leiden en Ommelanden 
besteed sinds enkele jaren ook aandacht aan de Millennium-
doelen en gekozen voor Millenniumdoel nr. 4: Verminderen 
van kindsterfte. Door een beroep te doen op jonge ouders 
om het overtollig kraammateriaal in te leveren helpen wij 
Stichting Baby Hope, die ervoor zorgt, dat het kraammate-
riaal terecht komt in ontwikkelingslanden, waar het van le-
vensbelang is, dat de bevallingen op meer hygiënische wijze 
kunnen plaatsvinden. Inzameladres Leiden: pastorie Sint  
Petrus, Lorentzkade 16a.
De MOV heeft ook contact gelegd met ‘Baby zonder gren-
zen’. ‘Artsen zonder grenzen’ geeft in crisisgebieden medi-
sche zorg aan moeders en hun baby’s, want voor duizenden 
moeders en kinderen is hulp van een arts of verloskundige 
niet vanzelfsprekend. Baby op komst? Dan kun je helpen. 
Breng met jouw geluk óók geluk voor moeders en kinderen 
aan de andere kant van de wereld. Er liggen folders op de 
leestafels in de diverse kerken. Op www.babyzondergrenzen.
nl vindt u verdere informatie. Deze oproep willen we ook on-
der de aandacht brengen van grootouders en doopgroepen.

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

Rondom de Petrus…
Jubileumboek en dvd
“Wat een mooi boek. Ik lees er steeds weer een stukje uit.” 
Een van de vele reacties op het Jubileumboek. Inderdaad is 
het een prachtig boek geworden, met informatie, anekdo-
ten en foto-impressies. Binnenkort is de bijbehorende dvd 
klaar met filmfragmenten van de bouw en een scouting-
kamp. Ook staat hier een schat aan fotomateriaal op, ge-
duldig verzamelt door Ton van Schie. Wie het boek al heeft 
kan ook de dvd komen ophalen bij het secretariaat of na 
de Missen met de ‘inleg-bon’ uit het boek. In de kerk en De 
Haan wordt aangekondigd wanneer de dvd er is. Het geheel 
(boek én dvd) is natuurlijk nog te koop: € 14.50 voor 75 jaar 
Sint Petrusparochie, dat is geen geld, bij het parochiesecre-
tariaat; openingstijden staan hierboven.

De werkgroep Diaconie 
vraagt uw aandacht voor het volgende:
• Graag willen wij alle gulle gevers hartelijk bedanken voor 
de collecte-opbrengsten t.b.v. Wereldmissiedag (€ 164), Im-
kerproject Eritrea (Diaconaal Weekend € 157) en Kerstver-
koop Amnesty (€ 85).
• Uw bijdragen voor de restauratie van de Petrus & Paulus-
kerk in Jimma Ethiopië zijn van harte welkom. Zie het witte 
kerkje bij de leestafel (t/m november € 32 ontvangen). De 
deurcollecte na de Wijkkerstsamenzang op 14 december 
heeft ruim € 373 opgebracht! 
• Mogen wij op u blijven rekenen met het meebrengen van 
houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank? Ook na de 
feestdagen is een toenemend aantal medemensen hiervan 
geheel afhankelijk. 
De werkgroep Wijkcontactpersonen heeft dringend een 
contactpersoon nodig voor de wijk in de omgeving van de 
Cronesteinflat bij de Lammenschansweg. Inlichtingen: Ber 
Langezaal tel. 5133789 of e-mail blangezaal@hotmail.com

Maria Boodschap
Gabriel was de gelukkige! Deze aartsengel werd door de drie-
ene God uitgekomen om naar Maria toe te gaan. 
Niet Michael de bestrijder van de duivel en zijn trawanten.
Niet Rafael de reisgids en genezer.
Natuurlijk niet een van de andere Engelen, wat lager in de 
rangorden, in de 5e eeuw zo knap in kaart gebracht in de He-
melse Hiërarchie van (pseudo-)Dionysius de Areopagiet. Het 
was ook geen resultaat van een soort Heavens Best Contest.

De Cantorij stelt zich voor
‘Kun je zingen, zing dan mee’
De Cantorij van Sint Petruskerk

Zangkoor De Cantorij van de Sint Petruskerk aan de Lam-
menschansweg te Leiden is opgericht in 1990 door Mike en 
Nicoline van Booren. Wij zingen met veel plezier moderne, 
Nederlandstalige, 4-stemmige kerkmuziek en verzorgen 
eens per maand (meestal op zaterdagavond) een viering. 
Onze vaste repetitieavond is op dinsdag van 20.00–21.30 
uur in de dagkapel van de Sint Petruskerk (ingang links van 
de kerk de ‘steeg’ in). Ter versterking zijn wij op zoek naar 
nieuwe koorleden, waarbij mannen extra welkom zijn. U 
kunt op de dinsdagavonden altijd komen luisteren, maar u 
kunt ook gelijk mee repeteren. In verband met de logistieke 
organisatie stellen wij het op prijs vooraf uw aanmelding te 
krijgen, die u kunt sturen aan ineke.vlek@gmail.com. Graag 
tot ziens!

Seniorenmissen voorjaar
De eerste keer dat we op de donderdagmiddag in Lo-
rentzhof de seniorenmis vierden, waren er veel mensen van 
binnen en buiten het huis aanwezig. Een goede start! Hier 
volgt het schema voor de komende maanden. Deze senio-
renmissen zijn tegelijk ook de KBO Missen voor Leiden e.o.
Lorentzhof  16 februari om 15.00 uur
Sint Josephkerk  15 maart om 10.00 uur
Lorentzhof   2 april om 15.00 uur
Sint Josephkerk  31 mei om 10.00 uur 
(met Ziekenzalving)
Maar natuurlijk is iedereen welkom bij deze vieringen.

MOV-Rommel/boeken/kledingmarkten
Voor 2012 staan er weer diverse markten op de agenda, ge-
organiseerd door de MOV-werkgroep. Dit jaar staat Surina-
me centraal. Het Maria Consulatrix-internaat, 100 kilometer 
van Paramaribo, heeft dringend geld nodig voor schoolma-
teriaal, uniformen, maaltijden en bedden en toebehoren. 
Het project is een voorstel van kapelaan Remery. Helpt u 
mee? Noteert u alvast de volgende data op de kalender: 
zaterdag 24 maart 2012 van 10.00–13.00 uur: boekenmarkt 
en dameskledingmarkt (maat 42 tot 60). Zondag 25 maart 
2012: boekenmarkt en rommelmarkt van 13.00–15.30 uur. 
De boekenmarkten is in de Petruskerk; de kledingmarkt en 
de rommelmarkt in en om het Petruszaaltje. Iedere 1e zater-
dag van de maand kunt u nog bruikbare spullen inleveren 
van 10.00–11.00 uur bij de witte deur. Adres voor alle activi-
teiten: Lammenschansweg 40a in Leiden. Bedankt!!!

Namens de MOV, Karin van Tol

AGENDA VAN VIERINGEN
Wijzigingen voorbehouden. 
Raadpleeg ‘De Haan’ (deze ligt 
achter in de kerk) voor de meest 
actuele gegevens.
Het vaste schema voor de het 
jaar 2012
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 van de maand 
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.
Februari
15 februari
Ouderavond Vormsel.
16 februari 
• Aanbidding Sint Josephkerk, 
14.00–16.00 uur
• Seniorenmis Lorentzhof om 
15.00 uur
• Slot CaFE.
22 februari 20.00 uur
Aswoensdag.
Eucharistie en Askruisje.
Verplichte vastendag.
23 februari 
Start serie over het Jezusboek 
van de Paus. Zie elders of de ca-
techesefolder.
29 februari
• Kruiswegoverweging tijdens 
Mis in Josephkerk.
Dit elke woensdag in de Veer-
tigdagentijd.
• Start Vormselvoorbereiding.

Maart
1 maart
Heer, leer ons bidden.
3 maart
10.00–11.00 uur spullen voor de 
MOV markt af te geven bij de 
witte deur.
4 maart
Voorstellen van de Vormelingen.
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6 maart
• JPLeiden Mis in  
H. Lodewijkkerk.
6 maart 19.30 uur 
Voorbereidingsavond voor de 
ouders van de dopelingen  
Petruspastorie.
14 maart
Open kerk aanbidding 11.00–
12.00 en om 11.30 uur Rozen-
krans.
15 maart 
• Seniorenmis 10.00 uur Sint- 
Josephkerk
• Aanbidding Sint-Josephkerk 
14.00–1 6.00 uur.
17 maart 
15.00 uur Doopviering met  
Kinderkoor.
Zaterdag/zondag 17/18 maart
Stille omgang. Zie elders.
19 maart  
Hoogfeest Sint Joseph
• 9.00 uur H. Mis in 
H.Lodewijkkerk
• 19.00 uur extra H .Mis in de 
Sint-Josephkerk.
26 maart 
Hoogfeest Maria Boodschap
9.00 uur H.Mis H.Lodewijkkerk.
28 maart
Lezing over de mantel van  
Jezus (zie elders en de cateche-
sefolder).
28 maart 
Palmpasenstokken maken.

April
1 april 
9.30 uur Eucharistie Palmzon-
dagprocessie, Kinderkoor.

Petrusprojectkoor Pasen! 
Informatie bij Ria Huisman.

Vooruitblik
Doopviering op zaterdag 19 
mei. Zie doopfolder in kerk.

Hulp nodig bij oud papier!
Elke 1e maandag  tussen 9.00 
en 17.00 uur en dinsdagoch-
tend bij de container op de 
Zeemanlaan. Een paar uurtjes 
per maand dankbaar werk. 
Met de opbrengst worden 
christelijke minderheidsgroe-
pen in Oost-Europa onder-
steund. Aanmelden bij Wilbert 
Hettinga, tel. 5143191 of  
wilbert.hettinga@bekooy.nl.
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DURF! naar de Stille Omgang te komen...
Dit mag je niet missen! Op 17 maart is voor de zesde 
keer het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Een 
nationaal katholiek jongerenevenement. Het thema is 
dit jaar DURF!

Steeds meer jongeren komen jaarlijks uit het hele land naar 
‘Mirakelstad’ Amsterdam om daar het Eucharistisch wonder 
van 1345 te herdenken en een signaal van geloof af te geven. 
In stilte en gebed lopen de deelnemers door de binnenstad 
om te laten zien hoezeer God bij mensen betrokken is. Best 
indrukwekkend om ’s nachts zo met een grote groep jonge-

ren te lopen in een stad waar het nooit stil is! Vooraf is tijd om jongeren te leren ken-
nen, het geloof te beleven en de Eucharistie te vieren. Kijk voor meer informatie op 
www.stille-omgang.nl/jongeren. Durf jij erbij te zijn?

Verschillende jongeren-
groepen kwamen op 13 
januari bij elkaar voor 
een Nieuwjaarsborrel. 
Steenschuur 17 was om-
getoverd van een lege, 
hoge kamer naar een ge-
zellige ruimte vol sfeer. 
“Welkom, leuk dat jullie 
er zijn! Je mag je jas in 
die kamer leggen, hier een glas drinken 
en een heerlijk soesje pakken. Je kunt 
via de trap naar boven, het feest is al in 
volle gang. Veel plezier!” Na de H. Mis 
druppelen de jongeren binnen. Het wel-
komstteam wijst ze de weg naar boven 
waar de sfeer relaxed is, met kerstlicht-
jes en muziek in de gezellige ruimte. De 
jongeren kletsen met elkaar in groepjes 
met een drankje en chips. Alle verhalen 
over studie, de WereldJongerenDagen en 
bekenden komen boven. Je hoort veel ge-

Veertigdagentijd: 
Wat (niet) te doen?
Een aantal jongeren vertellen jou, hoe 
zij de vastentijd ingaan. Gerard van der 
Klein: “Ik ga in de vastentijd vasten op 
toetjes. Deze eet ik namelijk te veel”. 
Bernadette Heijkoop: “In de vastentijd 
ga ik me nog meer inzetten om voor an-
deren mensen klaar te staan”. Fieke van 
der Meer: “In de vastentijd ga ik proberen 
minder te roken. Een echte uitdaging. Zo 
is de vasten voor mij echt een tijd van be-
zinning en ‘lijden’, zodat ik me probeer in 
te leven in dat immense lijden van Jezus”.

Rondom de Kerk             februari 201227

lach, één en al gezelligheid! 
Tot laat in de uurtjes waren er 
jongeren met elkaar gezellig 
aan het kletsen en de drank-
jes werden een paar keer 
bijgevuld. Proef via de foto’s 
even het sfeertje, zodat het 
net lijkt of jij er ook bij bent 
geweest!

JP
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l l l   Ook in het jaar 2012 heeft JP Leiden weer een aantal 
gezellige avonden waarvoor je van harte uitgenodigd bent! 
Hier is de agenda. Meer info op www.jpleiden.nl. Als je je 
dan ook meteen aanmeldt op Facebook ben je altijd van alle 
nieuwtjes op de hoogte.  l l l   9 februari Verdiepingsgroep 
19.45 – 21.30 uur  l l   14 februari Bijeenkomst JP2-groep 
19.45 – 21.30 uur  l l   24 februari Zaterdag 25 februari Keep 
the soul Alive 19.00 – 8.00 uur zie kader  l l   28 februari Bij-
eenkomst JP2-groep 19.45 – 21.30 uur  l l   6 maart H. Mis 
19.00 19.30 uur  l l   6 maart Inlooplezing 19.30 – 21.30 uur  
l l   8 maart, Verdiepingsgroep: 19.45 – 21.30 uur  l l   10 
Maart Tienergroep 19.45 – 21.30 uur.  l l l

Een kijkje bij de tieners…
Op 2 december hebben we het Sinterklaas-
spel gespeeld. Met een grote gezellige 
groep streden we om de pakjes die iedereen 
had meegenomen. Er is hard gedobbeld om 
met de leukste pakjes naar huis te gaan. Tij-
dens deze avond hebben we ook afscheid 
genomen van Liesbeth Boons. De Sint had 
nog een klein aardigheidje voor haar ach-
terlaten, zo kan ze de tienergroep niet 
vergeten als ze in het zuiden zit. Nog har-
telijk bedankt, Liesbeth, voor al je trouwe 
inzet de afgelopen jaren. Aan het eind van 
de avond ging iedereen tevreden naar huis 
met de cadeautjes waar eerlijk om gevoch-
ten is. 
Heb jij een vriend of vriendin die misschien 
ook naar de tienergroep wilt komen. Ze zijn 
natuurlijk altijd welkom. Neem ze mee op 
10 maart voor de volgende tieneravond.

Eén en al gezellig geklets op de borrel.

Keep the soul Alive
In de nacht van vrijdag 24 op 25 februari wordt in de Lodewijkkerk een 
hele nacht gebeden voor het ongeboren kind. Allemaal kunnen we ons 
steentje bijdragen. Gebed is namelijk het belangrijkste wat we kun-
nen doen. Ben je bereid om een nacht lang één met God te zijn en te 
bidden voor alle ongeboren kinderen? Om 19.00 uur starten we met 
een H. Mis en de kruisweg, waarna aanbidding en de hele nacht gebed. 
De hele nacht kun je in en uit te lopen. Meer info op www.jpleiden.nl 
of mail naar projecten@jpleiden.nl. We hopen je te zien, om met el-
kaar even onze aandacht te richten naar alle kinderen die niet op deze 
wereld zullen komen… Keep the soul Alive! 

Ben jij erbij?

Nieuwjaarsborrel JP Leiden, één 
groot gezelligheidsfestijn!

Ook Pastoor Smith kwamen 
we op onze gezellige nieuw-

jaarsborrel tegen.
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DE REGENBOOG
OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58; 
e-mail: kcregenboog@planet.nl – website: www.deregenboogmerenwijk.nl

R.K.Vicariaat Merenwijk
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: bie00220@planet.nl
Kopij-adres: Frances Verhaar, tel. 071 572 78 88, e-mail: francesverhaar@zonnet.nl

belandde in een jong gezin met twee kleine kinderen. 
Na afloop bleef er nog veel over. Veel te veel en veel te mooi 
om zomaar weg te gooien of naar de kringloop te bren-
gen, vonden we. Het mooiste speelgoed, de nieuw gebreide 
sjaals, leren tassen en schoenen, badartikelen, handdoeken, 
een gloednieuw servies en tal van andere bruikbare cadeaus 
hebben we apart gezet. Die geef ik in januari mee aan be-
vriende hulporganisaties die het gaan uitdelen onder de 
armste gezinnen in Litouwen, Oekraïne, Roemenië en Alba-
nië. Op die manier zijn andere mensen ook nog blij met ons 
snuisterijenmarkt. 
Namens de werkgroep ZWO/MOV
 Reina Wessels-ten Bruggenkate

Kom en zing mee!

Op zaterdag 21 april wordt een groot scratchkoor gefor-
meerd in de Regenboog onder leiding van dirigente Marja 
Goudzwaard en aan het orgel Wilfred van der Wal. We ho-
pen een koor van ca. 90 zangers en zangeressen te kunnen 
samenstellen. Iedereen uit Leiden en omstreken kan zich 
aanmelden. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst 
waarbij gelet wordt op de stemverdeling. 
Het repertoire zal bestaan uit kerkmuziek door de jaren 
heen. Van verschillende componisten zullen stukken wor-
den ingestudeerd o.a. van Orlando Di Lasso, Heinrich Schütz, 
Giovanni Pergolesi, W.A. Mozart, J.S. Bach, Franz Schubert 
en Charles Stanford. ’s Avonds is de uitvoering.

De Scratchkoor-dag begint om 9.30 uur. De kosten bedra-
gen € 15,00. Hiervoor krijgt u: de bladmuziek; een cd met 
de stempartij of een cd met de uit te voeren stukken; thee/
koffie; lunch en een ontzettend leuke dag!

Het concert begint om 20:00 uur. 
Verdere Informatie en aanmelding via:
www.deregenboogmerenwijk.nl/activiteiten/#koor; of
via email: projectkoor_regenboog@live.nl, of schriftelijk bij 
Edo Elstak, p/a Watermolen 1, 2317 ST Leiden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de volgende gegevens op te 
geven: uw volledige naam, adres, postcode, woonplaats, te-
lefoonnummer en stemsoort en uw voorkeur voor CD.
De € 15,-- voor deelname aan de Scratchkoor-dag overmaken 
op: ING-bank: 2581191 t.n.v. Alg. Kerkelijke Merenwijkraad.
Het bedrag voor de Concertkaartjes à € 5,-- in de voorver-
koop kunnen ook op bovenstaand bankrekeningnummer 
worden overgemaakt. Aan de zaal kost een kaartje € 6,50. 
Een gratis consumptie wordt verstrekt.

Vertrouwen
Er is veel onrust in onze samenleving. Sombere toekomstver-
wachtingen, een economische crisis, angst en onzekerheid 
door geweld en agressie.
Ook binnen de Kerk kom je mensen tegen die bang zijn voor 
de toekomst. Wat gaat er gebeuren als we straks moeten 
fuseren, kunnen we onze eigen identiteit dan nog bewaren?
Of gaat ons kerkgebouw misschien gesloten worden? Waar-
toe zijn wij op aarde? 
Het lijkt soms wel alsof de angst regeert!
Dat veroorzaakt vaak een soort krampachtigheid, een sta-
tisch denken, waarin wordt vastgehouden aan formules, 
waardoor we niet meer kunnen openbloeien voor wat ons 
op onze levensweg wordt gegeven.
En daar gaat het toch om: oog hebben voor die andere wer-
kelijkheid. Een geloof waarin vertrouwen centraal staat, 
hoop en bevrijding. 
Wij mogen altijd weer ervaren dat de Heer ons leidt, en dat 
de Geest ons uitdaagt tot meer.
Het licht van Kerstmis, de ster waar de wijzen achteraan gin-
gen, mag ons hierin sterken. Zij gingen op weg naar een 
nieuwe dageraad. 
Controle houden over onze eigen situatie, ons bedreigd voe-
len door wat zich onverwachts aandient en wat ons leven 
kan veranderen, blokkeert een nieuw perspectief. 
God zelf verlicht onze wegen naar Hem toe. Hij raakt ons 
aan en brengt ons thuis. Laten wij daarvoor ruimte scheppen 
in het nieuwe jaar. 
Dat wens ik ons allen toe.  Pastoor Jaap van der Bie

Kerktuin mooie aanwinst 
Een seizoen Kerktuin zit er op. Na het ontwerpen van de 
tuin, volgde er een droge periode in het voorjaar. Er moest 
veel gesproeid worden, maar de jonge stekjes sloegen aan. 
De zomer was wat vochtiger. De planten kwamen mooi tot 
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bloei. De complimenten waren niet van de lucht. Het WOZ-
fonds verstrekte een subsidie voor nieuwe tuinmaterialen. 
De aanleg van een buitenkraan zorgde voor veel gemak. 
De bollen zijn inmiddels weer geplant. Er zullen nog naam-
plaatjes aangebracht worden bij de planten die te relateren 
zijn aan verhalen uit de Bijbel. Dat versterkt het karakter 
van de tuin als Kerktuin en geeft u de mogelijkheid om de 
planten te herkennen.

Alles voor het goede doel
Weer heeft de Regenboogmarkt in kerstsfeer meer opgele-
verd dan het jaar ervoor! Met zijn allen hebben we € 1963,23 
bij elkaar gebracht voor het goede doel in Brazilië. Daar is 
nog eens € 485 bijgekomen uit een schilderijenverkoop. 
Op de propvolle tafels in de ontmoetingsruimte waren 
prachtige spullen te koop en voor verzamelaars zaten er 
echte collectors-items tussen, die al snel van de tafels ver-
dwenen. Opvallend was dat er veel gloednieuwe, nog nooit 
uitgepakte artikelen waren, die zó onder de kerstboom kon-
den. Speciale dank hiervoor o.a. aan Liesbeth van Cassel uit 
Sassenheim, die zelf een kleine actie op touw had gezet en 
allemaal gloednieuwe artikelen inbracht; alles voor het goe-
de doel. De veiling van de uit één stuk vervaardigde houten 
kerststallen uit Malawi vormde een hoogtepunt, vooral toen 
Pieter Schrijnen en zijn vrouw Truus de Haan tegen elkaar 
gingen opbieden! 

Het kostte uiteraard geen enkele moeite om de 200 appel-
beignets van Christiaan de Witt aan de man te brengen. 
Heerlijk, zo’n fikse ‘boost’ voor de opbrengst!
Dank ook aan de winkeliers uit de omgeving die zulke leu-
ke prijzen ter beschikking stelden. Verheugend was dat de 
hoofdprijs, een luxe tripp-trapp-kinderstoel, uitgerekend 

VIERINGEN

Iedere zondag 10.00 uur

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

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. 

Mothers Prayers
Op vrijdag van 10.30–11.30 uur 
bidden in het Stiltecentrum moe-
ders voor kinderen en andere in-
tenties. 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, 
opgave verplicht.

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

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

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

Musical

Het Geschenk

Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
en lijkt het jou leuk om eens te 
schitteren in een musical? Op 
zaterdag 11 februari wordt de 

musical in één dag ingestudeerd 
én opgevoerd in de Regenboog, 
adres: Watermolen1 in Leiden. 
De musical gaat over Naäman, 

een rijke man die een groot pro-
bleem heeft dat niemand kan 

oplossen. Tot de slavin Alma een 
goede raad voor hem heeft die 
alles zal veranderen. Een voor-
stelling over hoe iets kleins, iets 
groots te weeg kan brengen. De 

dag begint om 10.15 uur voor 
de kinderen van groep 3 t/m 8. 
Kinderen van groep 1 en 2 be-
ginnen om 12.30 uur. De voor-
stelling van de musical begint 
om 16.00 uur en zal tot 17.15 

uur duren.
De kosten om mee te doen  

zijn € 3,--. 
Wie naar de voorstelling komt 

kijken betaalt € 5,--.
Opgeven bij Greta Hanenburg,  

tel. 071 522 64 11 of 
Hanneke v.d. Veen,  
tel. 071 514 75 70.

mailto:projectkoor_regenboog@live.nl
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Longevus actie
In 2011 is maar liefst € 4053 bijeengebracht met allerlei acties 
en de kerststerren verkoop tot slot, heel veel dank! 
In het komende nummer drukken we de dankbrief af van 
mgr. Ham, nauw betrokken bij het Longevus project in  
Brazilië. 
Voor 2012 staat ook van alles op het programma, waaronder 
een boekenbeurs op 21 en 22 april. U kunt uw boeken kwijt 
bij het parochiesecretariaat (zie boven). Giften blijven altijd 
welkom op rekening 1882208 t.n.v. de Lam Gods Parochie 
(graag ‘Longevus’ erbij zetten). Uw gift is fiscaal aftrekbaar.
De Longevus projectgroep

Serious Request ook in 
Zuid West

Eind december stond op de Beesten-
markt het Glazen Huis om met allerlei 
acties geld in te zamelen voor moe-
ders die getroffen waren door oorlog 
en ander geweld. 
Ook onze parochie deed mee. Samen 
met onze protestantse broeders en zusters werd de Antonius-
kerk op 18 december na de vieringen snel omgetoverd in een 
ruimte die heerlijk rook en waar van alles te eten, te winnen, 
te kopen en te doen was voor het goede doel. Het resultaat 
was geweldig: ruim € 1800! Foto’s zijn te zien op www.lam-
godsleiden.nl. Het geld is samen met (dat van) andere Leid-
se kerken met trompetgeschal en onder het zingen van een 
kerstlied op 23 december ingeleverd bij het Glazen Huis.
De grote prijzen van de loterij zijn opgehaald, maar wat 
kleine prijzen liggen er nog voor lotnummers 110-118-143-
144-154-191-198-200-313-320. De gelukkigen kunnen zich 
melden bij het secretariaat. 

Pastoraatsgroep in oprichting
In het vorige blad werd het al genoemd: als na de fusie tot 
één grote Leidse parochie de Lam Gods geen eigen pastor en 
bestuur meer heeft, zal een pastoraatsgroep (PG) de ‘zaak bij 
elkaar houden’ en de dagelijkse leiding krijgen. Leden van het 
Leidse pastorale team zullen voorgaan in de vieringen en zor-
gen voor de sacramentele bediening, maar de PG is aanspreek-
punt voor de werkgroepen en parochianen (voor U dus!).
De fusie laat nog even op zich wachten, maar de PG loopt 

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.

Aswoensdag en Veertigdagentijd
Als u dit blad in de bus krijgt, staat er een periode voor de 
deur van bezinning, van gebed en meer bewustzijn dan an-
ders. Te beginnen op Aswoensdag proberen we ons voor te 
bereiden op Pasen. Het askruisje dat we die dag ontvangen 
is een teken van boete, van vergankelijkheid, van inkeer en 
vooral ook van ommekeer, zodat nieuwe toekomst mogelijk 
kan worden.
De Veertigdagentijd nodigt ons uit om onszelf onder de loep 
te nemen. Wellicht zouden we wat afstand kunnen nemen 
van de drukte van alledag, om meer plaats te maken voor de 
echt belangrijke levensvragen. En dan komen we als vanzelf 
uit bij hoe we tegenover God, onze Schepper, staan. Hoe 
groot is de plaats die we in ons leven voor Hem inruimen? 
En in de lijn van Zijn weg ten Leven, hoe gaan we om met 
de mensen om ons heen? Hoe vergevingsgezind, hoe trouw 
zijn we? We weten zelf het beste waar onze zwakke punten 
liggen.
Maar ook onze broeders en zusters die het minder hebben 
dan wij, verdienen onze aandacht. Waar we misschien op 
andere momenten in het jaar afgeleid worden door dat wat 
van ons gevraagd wordt in het dagelijks leven, zouden we 
in deze veertig dagen meer oog kunnen hebben voor hun 
welzijn en hun levensgeluk.
Van harte wens ik u een zeer vruchtbare voorbereiding toe 
op het Paasfeest.
 Inge Elling, pastoraal werker

Aswoensdag
Op woensdag 22 februari is er een viering om 19.00 uur 
in de Antoniuskerk. Oude palmtakjes om te verbranden 
voor de as van deze viering kunt u een week tevoren inle-
veren bij de kosters.

Gebedsdiensten in de Veertigdagentijd 
Deze Oecumenische diensten zijn op  woensdag 29 febru-
ari en op 7, 21 en 28 maart in de Antoniuskerk om 19.00 
uur. Ze duren maar een half uur, maar zijn zeer de moeite 
waard!

Sobere Maaltijd
Deze is op woensdag 14 maart om 18.00 uur in de Anto-
niuskerk. Intekenlijsten liggen t.z.t. achter in de kerken. 
Er wordt na de maaltijd een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor de Vastenaktie.
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zich al warm langs 
de zijlijn! Wie heb-
ben zich beschik-
baar gesteld? Dat 
zijn in alfabetische 
volgorde: 
- Jan Akerboom (vooral voor gemeenschapsopbouw)
- Hannie van de Boog (idem)
- Gonny Bots (vooral voor catechese)
- Paul Kessler (vooral voor liturgie)
- Irma Leune (vooral voor catechese)
- Dé Steures (vooral voor gemeenschapsopbouw, tevens 
werkvoorzitter). 
Een lid van het pastorale team heeft de leiding, dat is tot 
de fusie uiteraard onze eigen pastor Inge Elling.
We wensen de PG leden alvast veel succes!

OJA, was het vrijdag de 13e? 
Op deze vrijdagavond in januari kwam een aantal dap-
pere jongeren in het kader van OJA (Oecumenische Jon-
geren Actie) bijeen. Een goed onderwerp was natuurlijk 
‘Vrijdag de 13e, geloof en bijgeloof’. De grote vraag die 
er ter tafel kwam was toch wel “wat is het verschil tussen 
geloof en bijgeloof?”. Een mascotte die geluk brengt, een 
kettinkje met een klavertje vier of een kettinkje met een 
kruisje eraan, het brengt geloof en bijgeloof heel dicht bij 
elkaar. Op het voetbalveld, maar ook op andere plaatsen.
De conclusie was dat wat de een met geloof associeert, 
voor een ander bijgeloof kan zijn. Wat bij het christelijke 
traditie hoort, is geloof, de rest al gauw bijgeloof. Maar 
wat een katholiek gelooft, kan voor een protestant te-
gen bijgeloof aanhangen, denk maar aan heiligenbeel-
den enzo! Tegenwoordig worden zulke verschillen min-
der. Het was een heel boeiende avond. Voor volgende 
bijeenkomsten kijk op www.oja4uleiden.hyves.nl.

Compliment
Het is al even geleden, maar toch nog een compliment 
aan de vrijwilligers die beide kerken zo prachtig hebben 

versierd voor de 
kerst! We gunnen 
u nog een laatste 
blik op de deco-
raties in de Maria 
Middelareskerk:

Door-de-weekse 
vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Dinsdag 14 februari en 13 maart 
om 9.00 uur een Woord- en Com-
munieviering. Vrijdag 2 maart om 
9.30 uur een Eucharistieviering.
Woonzorgcentrum Robijnhof
Op vrijdag 2 maart om 15.00 uur 
een viering in de Vijverzaal.
Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 20 februari en 26 
maart om 10.30 uur een Woord- 
en Communieviering.

Gedoopt
Tygo Joey, zoon van Jordy Dam 
en Eva Ciere, werd op 20 novem-
ber gedoopt. Het gezin woont 
Wagnerplein 90.

Sarah werd op 27 november ge-
doopt. Haar ouders zijn Stefano 
Tomei en Arletta Makowska en 
wonen Obrechtstraat 42.

Onze felicitatie aan de ouders 
met de bijzondere dag in het le-
ven van hun kind.

Overleden
Nicolaas Hubertus van Buuren 
overleed op 18 november. 
Hij was 90 jaar en woonde  
Apollotoren 96. Vanuit de Maria 
Middelareskerk werd hij begra-
ven op ‘Rhijnhof’.

Op 21 november overleed op 
45-jarige leeftijd Johanna  
Lamberta Remkes. Na de af-
scheidsviering in de Antonius-
kerk is zij begraven op ‘Rhijnhof’.

Margaretha Elisabeth Maria van 
der Klein–Straver was 87 jaar 
toen zij overleed op 23 november 
in haar woning aan het Bizetpad 
85. Er werd afscheid van haar ge-
nomen in de Antoniuskerk, waar-
na zij is begraven op ‘Rhijnhof’.

Benjamine Wilhelmina von  
Winckelmann–Michels overleed 
op 3 december en was 83 jaar. 
Zij woonde Aaltje Noordewier-
laan 84. Na de afscheidsdienst 
in de Antoniuskerk is zij gecre-
meerd op ‘Rhijnhof’.

In de Antoniuskerk werd af-
scheid genomen van Cornelis  

Jacobus Anthonie Hakker. Hij 
overleed op 4 december en 
was 83 jaar. Hij is gecremeerd 
in het crematorium van ‘Rhijn-
hof’.

Johanna Paula Baak–Widlak 
was 95 jaar toen zij op 25 de-
cember overleed.
Na de afscheidsviering in de 
Antoniuskerk is zij gecre-
meerd op ‘Rhijnhof’.

In de aula van begraafplaats 
‘Rhijnhof’ werd afscheid geno-
men van Leonardus Paulus  
Gedeon van Noort.
Hij was 78 jaar toen hij op 31 
december overleed.

Wij leven mee met hen die 
hun dierbare hebben moeten 
verliezen.

Kinderwoorddiensten
Deze zijn op de zondagen 12 
februari en 4 maart in de  
Maria Middelareskerk om 9.30 
uur. Het kinderkoor ‘De Vlam-
metjes’ zal dan zingen.

Bijbelavonden
Deze staan o.l.v. catechete  
Marieke Maes en zijn op don-
derdag 9 februari, 1 en 22 
maart in de Antoniuspastorie 
Aanvang 19.30 uur. Interessant 
voor iedereen!

Vastenaktie
De opbrengst gaat naar de 
uitbreiding van een school in 
Ghana. Uw gift kan weer in de 
bruine kist of de witte bus.

Huispaaskaars
Deze is in allerlei maten en 
prijzen te bestellen tot 1 
maart met de bestellijst  
achterin de kerken. 

Schoonmaak
Hulp gevraagd bij het schoon-
maken van het kerkinterieur 
van de Maria Middelareskerk 
op maandag 20 februari en 26 
maart. Aanvang 9.15 uur.

Adventsactie 2011
Deze bracht € 483,45 op, 
waarvoor dank! 

Met de klok mee: Jan, 
Irma, Dé, Paul, Gonny 

en Hannie.
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Jodendom, een wereld vol verhalen
Tot 15 april is de tentoonstelling ‘Jodendom, een wereld vol verhalen’ 
te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Aan de hand van ongeveer 
500 bruiklenen vertelt de tentoonstelling het fascinerende verhaal 
van drie duizend jaar joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis. 
De geschiedenis van de oudste monotheïstische wereldreligie die her-
kenbaar wist te blijven ondanks verschillen wereldwijd. De bruiklenen 
komen van internationaal gerenommeerde musea en collecties en uit 
particulier bezit. De meeste ervan zijn nooit eerder in Nederland te 
zien geweest. Topstukken zijn ondermeer de oudste complete Thorarol 
uit de Staatsbibliothek in Berlijn, kostbare handschriften, een schil-
derij van Chagall uit het Tel Aviv Museum of Art, maar ook The Alephbet 
Tapestry van de hedendaagse Russisch-Amerikaanse kunstenaar Gri-
sha Bruskin. Meer info www.nieuwekerk.nl.

Jan Ruigrok
61 jaar
Vrijwilliger in de Lodewijkkerk

Wat trekt je in de Lodewijkkerk?
De liturgie hier. Ik ben een groot voorstander van de La-
tijnse liturgie. Die maakt onze Kerk tot de internationale 
Kerk, die overal herkenbaar is. Bovendien worden hier 
in de Lodewijkskerk alle sacramenten in ere gehouden. 
En het Gregoriaans in deze kerk trekt me. Gregoriaans 
zingen is voor mij een erebaan, bijna een roeping, die ik 
zonder dat ik er zelf om heb gevraagd gekregen heb.

Vanwaar die fascinatie voor het Gregoriaans?
Ik ben gelovig, dat zit redelijk diep. Als ik Gregoriaans 
zing dan ervaar dat ik meezing in de liturgie. Wij zingen 
hier elke week de vaste en de wisselende gezangen, en 
we gaan steeds mee met het A-, B-, en C-jaar. Wij hebben 
er plezier in om af en toe eens een risicootje te nemen. 
En dat loopt wel eens fout. Maar daar moet je koel onder 
blijven, Wij kunnen ook niet alles. Wij zingen in een ge-
wone kerk en iedereen kent elkaar. Waar het ons om gaat 
is de wisselwerking met de mensen in de kerk. 

Wat ervaar je bij het zingen?
Het Gregoriaans is geïnspireerd door de Heilige Geest en 
raakt bij sommige mensen snaren die voor het eerst wor-
den geroerd. Mij neemt het Gregoriaans mee, het heft 
me als het ware op. Je wordt altijd beter van zingen.
Wij zingen gewoon volgens de moderne notatie met vijf 
balken. Authentieke interpretaties zijn mooi, zeker, 
maar ze liggen soms wat ver af van de beleving van ons 
en van die van de mensen in de kerk. 
Deze kerk heeft trouwens een heerlijke akoestiek. Dat 
zingt heel makkelijk. Je kunt, ook al ben je zijn tweeën 
of drieën altijd deze kerk vol zingen. Dat is erg prettig 
voor ons, het klinkt altijd heel rijk.

Wat betekent de Vastentijd voor je?
Vasten is voor mij tijd van zelfonderzoek. Ik wil zo echt 
loskomen van zaken waarvan ik weet dat die je van God 
aftrekken. En daarom biecht ik ook regelmatig. Vasten 
is voor mij onlosmakelijk verbonden met de biecht. Ik wil 
gevoelig en gelukkig zijn, en ook een hulp zijn voor an-
deren. Ik wil niet iemand zijn die zich heeft opgesloten 
in zijn eigen verslavingen. Verslavingen zijn een groot 
gevaar. Tegelijkertijd ben ik wel dankbaar voor wat ik 
gekregen heb. Je wilt dingen niet kleineren of onder-
waarderen, maar je wilt ze een plek geven. Zo is vasten 
voor mij afstand nemen van zwakheden en verslavingen. 
Inderdaad, je zou kunnen zeggen dat afscheid nemen bij 
het leven hoort, en dat vasten daar een oefening in is.

33

Stille Omgang
In de nacht van 17 op 18 maart is weer de Stille Omgang. Uit het hele 
land komen mensen naar Amsterdam om het Eucharistisch wonder 
van 1345 te gedenken. De kern van de Stille Omgang is de voettocht 
door hartje Amsterdam langs de plaats van het wonder.
Al meer dan een eeuw doen ook mensen uit Leiden aan de Stille Omgang 
mee! Dit jaar is voor het eerst voorafgaand aan de Omgang een H. Mis in 
‘De Pagagaai’, de kerk in de Kalverstraat, met als hoofdcelebrant pastoor 
Smith. Deelname aan de Stille Omgang is een mooie manier om de we-
reld te laten zien dat de Kerk in Nederland nog steeds leeft. Het is ook 
een goede gelegenheid om, juist in de vastentijd, uit te drukken dat we 
Jezus willen volgen. Intekenlijsten zijn in Leidse kerken, maar u kunt 
zich ook direct opgeven bij Willem Bakermans, tel 071 5120901, e-mail 
willem.bakermans@solcon.nl. Kosten €10,- Aanvang 20.45 uur met 
gebedsdienst in de Sint-Petrusdagkapel. Terugkomst bij de Sint-Petrus-
kerk rond 1.00 uur.

KBO Bedevaart Den Bosch
Voor de 22e keer organiseert 
de pastorale commissie van 
de Katholieke Ouderenbond 
Zuid-Holland een bedevaart 
naar Den Bosch, dit jaar op 
8 mei. Het mooie dagpro-
gramma van deze busreis is 
als volgt: 
10.30 uur Aankomst van de 
Valk hotel in Vught voor kof-
fie met Bossche Bol
12.00 uur Plechtige Eucharistieviering in de Kathedraal van Sint Jan
15.30 uur Plechtig lof in de Kathedraal
16.15 uur Terugkeer naar Vught voor een gezamenlijk diner.
Kosten inclusief alles € 45,00 per persoon voor deze mooie dag!
Meer info en aanmelding de heer J.H.M. Biesjot, tel. 5411644

32

Veertigdagentijd
Heer,

Vandaag kies ik voor het leven,

ik kies voor uw liefde

en de uitdaging om ernaar te leven

en het uit te dragen.

Ik kies voor de hoop,

zelfs in momenten van duisternis.

Ik kies voor het geloof,

en neem U als mijn Heer en God aan.

Ik kies ervoor om uw kracht en sterkte

steeds meer in mijn dagelijks leven toe te laten.

Moge deze tijd

waarlijk een tijd van nieuw leven,

verandering, uitdaging

en groei voor me zijn.

Moge ik Pasen naderen

met een hart dat ervoor open staat

om samen met U te sterven,

en dag na dag met U te verrijzen

in een nieuw leven.

Amen.

N.N.

Muz iekr ubr iek  op onze s ite!
Sinds Kerstmis geeft Jury Smit, redacteur van ons blad, zijn selectie van 

mooie religieuze muziek op de site van Rondom de Kerk. 
Zie /filmpjes.www.rondomdekerk.nu

R
on

dom de Vrijw
illig

ers
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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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11 Za

12 Zo
 6e zondag door het jaar

18 Za

19 Zo
 7e zondag door het jaar

22 Aswoensdag

25 Za

26 Zo
 1e zondag 40 dagentijd

  3 Za

  4 Zo
 2e zondag 40 dagentijd

10 Za

11 Zo
 3e zondag 40 dagentijd

17 Za

18 Zo
 4e zondag 40 dagentijd

19 Ma
 St. Joseph Hoogfeest

24 Za

25 Zo
 5e zondag 40 dagentijd

26 Ma
 Maria Boodschap Hoogfeest

11

12

18

19

22

25

26

  3

  4

10

11

17

18

19

24

25

26

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

19.00 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
  Schola

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

19.00 EV
  Samenzang

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.30 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

20.00 EV

19.00 WG
  Koor
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.30 EV
  Samenzang

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/herenkoor

09.30 GV
  Samenzang

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 WG
  Kinderkoor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Kinderkoor

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

   

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

09.00 EV
18.30 EV

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

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

09.00 EV

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

09.00 EV
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10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

19.30 OV EV

10.00 OV EV

10.00 OV AV
  Kinderkoor

10.00 OV WCo

10.00 OV AV
  Regenboogkoor

10.00 OV WCo
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Vieringen in de periode van 11 februari tot en met 26 maart 2012
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

Zie Menswording

11.00 EV
  Jongerenkoor

11.00 GV
  Kinderkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Kinderkoor

11.00 WG
  Samenzang

11.00 WCo
  Gemengd koor

19.00 WG
  Gemengde koren

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

Haarlemmerstraat 106  Hoge Rijndijk 16 Z’woude Heelblaadjespad 1 L’dorp Herensingel 3 Zoeterwoude-dorp  Dr. v.Noortstr.85 Stompwijk Steenschuur 19  Lammenschansweg 40A  Watermolen 1 Boshuizerlaan 11 Rijndijk 283
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 6 maart en dinsdag 3 april 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 CD
  Eigentijdskoor

09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.30 Aswoensdag SJ
  Viering Parochiekoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.00 EV CD
  Eigentijdskoor

09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 Carnavalsmis

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Samenzang

11.00 WCo
  Samenzang

SJ

CD

34


