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Oudgedienden, maar ook jongeren 
die hun inspiratie halen uit sfeer, 
stilte, en een lange traditie van in-
spiratie door een hostie, die, uitge-
braakt door een stervende, niet werd 
verteerd door het haardvuur. Maar 
ook uit de contrasten. Frits Biesjot, 
de nieuwe secretaris van het Leidse 
genootschap voor de Stille Omgang: 
“Je kunt hier zonder woorden zoveel 
zeggen. Want ook al ben je stil, je 
bent wel actief. Zonder anderen te 
veroordelen. Ik heb vroeger ook vaak 

De Leidse opkomst bij de Stille Omgang 
in Amsterdam laat sinds vorig jaar een 
stijgende lijn zien. Dit jaar is de op-
komst van 2011 zelfs verdubbeld: zo’n 
tachtig gelovigen uit Leiden en omstre-
ken namen in de nacht van 17 op 18 
april deel aan de jaarlijkse stille tocht 
rond het wonder van Amsterdam. 

een café van bin-
nen gezien, maar nu 
maak je de keuze er 
voorbij te lopen. Je 
bent in deze wereld 
maar in zekere zin niet van deze 
wereld. Heel inspirerend." Hij lacht 
even: “Noem het een andere manier 
van stappen.”

Geraakt door de sfeer
Ook andere lopers van deze tocht, 
misschien wel de enige katholieke 

tocht ter wereld waar je wiet kunt 
ruiken, waren geraakt door de sfeer. 
Ton Goddijn, koster van de Sint-
Petruskerk: “Die was heel bijzonder, 
de Mis was mooi, met een massale 
opkomst. Ook bij het publiek heb ik 
geen wanklank bespeurd”. Jean-Marie 
Dubelaar, hij bezoekt meerdere kerken 
in Leiden, was ook geraakt door dat 
contrast: “Je hebt de uitgaansgele-
genheden en je hebt deze tocht. Heel 
bijzonder. Ik heb hem vaker gelopen 
en ik kan me vooral een mooie tocht 
herinneren, na de aanslagen in New 
York. Het publiek was toen meer onder 
de indruk. Nu hoorde je toch soms wat 
opmerkingen.” Toch deden die de sfeer 
van de tocht niet teniet. Het bestuur 
van het genootschap, het trad in  
januari aan, kijkt terug op een 
geslaagde tocht. En het geeft graag 
het advies van pastoor Smith door: 
“Iedereen neemt volgend jaar gewoon 
iemand mee.”

‘The Passion’ dit jaar in Rotterdam!
Rotterdam is op Witte Donderdag 5 april het decor voor het muzikale 
Paasevenement ‘The Passion’, dat vorig jaar voor het eerst in Gouda 
werd opgevoerd. Vanwege het grote succes in 2011 is besloten het 
spektakel dit jaar opnieuw te organiseren. The Passion wordt live uit-
gezonden op Nederland 1 om 20.30 uur. Vorig jaar kwamen tienduizen-
den mensen naar Gouda om in de processie met het kruis mee te lopen 
en de tv-uitzending trok meer dan een miljoen kijkers. In Rotterdam 
vertolkt zanger Danny de Munk de rol van Jezus en zangeres Berget  
Lewis de rol van Maria. Dit mega-evenement vol muzikale hoogtepun-
ten is bedoeld voor jong en oud, gelovig of niet gelovig. Voor wie graag 
een goed verhaal hoort, voor mensen die willen weten wie Jezus is of 
wat Pasen betekent. Meer info www.thepassionrotterdam.nl.

Leidse opkomst bij Stille Omgang verdubbeld

De Leidse 
groep op de 
plaats van 

het wonder.
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Het licht
Het licht waar de dichter Huub 
Oosterhuis in dit bekende lied 
over spreekt 
is het licht 
van Pasen. 
Het levenslicht dat God in Jezus 
Christus ontstak op die gedenk-
waardige morgen van de derde 
dag na diens kruisdood op Gol-
gotha. Het is het licht van hoop, 
van leven, geborgenheid, inzicht 
en groeikracht. Hier eindigt de 
nacht, de kilte van dood, de uit-
zichtloosheid van de wanhoop. 

Stephen
Hij heette Stephen. Vijfentwin-

tig jaar oud. Ge-
boren in Ierland. 
Ouders geschei-
den. Zijn zussen 
bleven bij moe-
der en Stephen 
vertrok met zijn 
vader naar Lon-

den. Twee jaar geleden verloor 
hij zijn vader. Vermoord. Ontred-
derd, vervreemd van zijn moeder 
en zussen, zocht Stephen zijn toe-
vlucht in drank en drugs. Tot enkele 
‘vrienden’ hem uitnodigden mee 
naar Duitsland te gaan. Daar was 
werk. Een nieuw begin.

De kilte van de nacht
Maar het liep anders. In Duitsland 
lieten zijn ‘vrienden’ hem zonder 
papieren en geld in de steek. Wan-
hopig klopte hij aan bij de Ierse am-
bassade en kreeg geld voor de reis 
naar Nederland. Dakloos en zonder 
geld of papieren vond hij hier, met 
de hulp van Harry en ‘a nice lady’, 
de weg naar de ambassade in Den 
Haag. Daar kreeg Stephen een lijstje 
met dingen die hij eerst moest ver-
zamelen voor ze hem verder zouden 
helpen: een geboortebewijs, een 
bewijs dat hij in Londen echt zijn 

Gebed voor Pasen
Heer Jezus,

ik wil zien met mijn hart, 
ik wil U leren ontdekken

in de mens naast mij,
Uw Liefde voelen.

Ja, ook al begrijp ik het mysterie
niet volledig, toch geloof ik

dat U de Christus bent,
de Zoon van de levende God.

NN.
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Kom naar museum Greccio!
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Nieuwe beheerder Zijlpoort 
Sandra Klerks aan de slag

Kleur!

Bij gelegenheid van het komende Paasfeest, het 
grootste feest in onze Kerk, is besloten om Rondom 
de Kerk in full colour te laten verschijnen. Het kost 
iets meer, maar dat kunnen we met uw gulle bijdra-
gen bij de acceptgirokaart-actie en de bijdragen 
van onze trouwe adverteerders best een keer be-
kostigen. Wij zijn er als redactie enthousiast over, 
dat ons blad er nu nog aantrekkelijker uitziet, met 
nu ook alle foto’s in kleur. Hopelijk nodigt het ook 
nog meer uit tot het gaan lezen wat erin allemaal 
in staat. En dat is ook in dit nummer heel wat. Er 
zijn weer allerlei interessante en inspirerende acti-
viteiten in en vanuit onze parochies!
Wij zijn benieuwd wat u van deze kleurige Paas-
Rondom de Kerk vindt. Laat het ons weten op het 
redactieadres!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

In de gerestaureerde gewelvenkelder van de Hartebrugkerk is sinds vorig jaar 
museum Greccio gevestigd, met onder meer ruim tweehonderd kruisbeelden, 
heiligenbeelden, rozenkransen, iconen, en kerststallen. Ook zijn er kazui-
fels, habijten, liturgisch vaatwerk, len iturgische boeken te bewonderen. 
Initiatiefnemer Jan van Loon hoopt dat veel devotionalia zo niet in de verge-
telheid raken. De meeste museumstukken zijn geschonken, door zowel reli-
gieuzen als leken. De naam ‘Greccio’ verwijst naar het dorp bij Assisi, waar 
Sint Franciscus een op een bijzondere wijze het Kerstfeest vierde. Zo blijft de 
gedachte aan de franciscanen levend, die eind 2010 na 565 jaar Leiden ver-
lieten. Als u devotionalia heeft waarvoor u geen bestemming weet, bel Jan 
van Loon, 514 03 81. Museum Greccio, Lange Mare 79, eerste en derde zondag 
van de maand open van 12.15 tot 13.00 uur, behalve in juli en augustus.

Per 1 maart is mevrouw Sandra Klerks 
gestart als beheerder van begraaf-
plaats Zijlpoort. Met zes begrafenis-
sen in de eerste veertien dagen van 
haar werkzaamheden was van een 
rustige inwerkperiode geen sprake. 
Met veel energie en enthousiasme 
is Sandra aan haar werk begonnen 
en heeft zij samen met Martijn van 
Duijn deze drukke periode tot ieders 
tevredenheid geklaard. Speerpunt 

van haar beleid is 
ook het werven van 
vrijwilligers, die een 
handje uit de mouwen willen steken. 
Er is veel te doen op allerlei gebied, 
dus als u zich geroepen voelt om mee 
te helpen de begraafplaats een mooie 
uitstraling te geven en de oase van 
rust te laten zijn, dan kunt u haar 
bellen of mailen, 522 61 66 of  
begraafplaatszijlpoort@gmail.com.

de apostelen en de verrijzenis van 
Christus: de ongelofelijkste comeback 
aller tijden. 

Kom meezingen!
De KISI Kids-cast bestaat uit kin-
deren van 6 tot16 jaar die prachtig 
zingend en dansend verhalen uit de 
bijbel naspelen. Kinderen die mee 
willen zingen: bel of mail  Mariëlle de 
Vries, vriescoppes@wish.net of 589 
69 81. Wel wat eerder aanwezig zijn 
om te oefenen! Toegang gratis, na 
afloop collecte.

Succesvolle musical van de 

Op zondag 15 april zijn de KISI 
Kids met hun rondtrekkende mu-
sical ‘De ongelofelijke comeback’ 
vol zang en dans in de Petrus-
kerk! Aanvang: 14.00 uur.

Lilli, een vrolijk meisje, vraagt zich 
af of Jezus wel echt verrezen is. Op-
eens ziet ze een boodschapper van 
God die haar meeneemt op tijdreis 
naar Jeruzalem. In allerlei sterk 
gespeelde scènes belandt Lilli op 
de vreemdste plekken! Van het graf 
van Jezus tot een ontmoeting met 

woonplaats had, een ticket naar 
Londen en hij moest het geld 

teruggeven 
dat hij van 
de ambas-

sade in Duitsland gekregen 
had. Stephen was de wanhoop 
nabij toen hij zich meldde bij 
De Bakkerij. Koud en in tranen: 
“Can you please help me?” De 
ambassade gebeld: “De jongen 
is dakloos, heeft geen familie of 
vrienden waar hij op terug kan 
vallen en heeft geen geld. Step-
hen is ook niet zo slim en redt 
het nooit in zijn eentje.” “That’s 
not our problem, sir.”

Het licht 
Stephen kreeg onderdak in 
de maatschappelijke opvang. 
Straatpastor Paul Brommet 
heeft er op toegezien dat hij 
donderdag 16 februari met wat 
zakgeld weer terug naar huis 
kon. Daar zal Sister Marie- 

Elisabeth van ‘Our Lady of Mercy’ 
hem verder opvangen.

Pasen
Pasen is in de joodse en christe-
lijke traditie het centrale feest van 
bevrijding en opstanding, van het 
geloof dat God toekomst creëert 
waar mensen geen uitweg meer 
zien. Lang geleden werd dat zicht-
baar in de bevrijding van het joodse 
volk uit Egypte, de verrijzenis van 
Christus. 
Maar Pasen wordt ook zichtbaar 
in mensen als Stephen. Zij zijn het 
licht dat ons aanstoot in de morgen. 
Laten ons zien hoe ongeborgen wij 
mensen zijn in een soms o zo kille 
wereld en weten alles in ons te mo-
biliseren om naaste te zijn. 

Ton Snepvangers 
Coördinator en RK Diaconaal Werker 

Diaconaal Centrum De Bakkerijwww.rondomdekerk.nu

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk 
wensen u Zalig Pasen.

KISI Kids

Pasen 2012
‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.

Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt,

waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.’
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In deze aflevering van de serie over Sacramenten praten 
we met Maaike Elink Schuurman van de geloofsgemeen-
schap van de Hartebrugkerk. Haar dochter Nienke doet 
binnenkort haar Eerste Heilige Communie.

Interview
Tekst: Jury Smit

 5

vakantie ging. Ook had en heb ik veel 
contact met een aantal paters fran-
ciscanen uit Leiden. Hun eenvoud, 
hun humor, hun kijk op het leven, 
heel bijzonder. Pater Van Winden, 
pater Peters en pater Van Duijnho-
ven, je leerde ze echt kennen, heel 
sympathiek, heel betrokken, heel 
oprecht, fantastische mensen. Hun 
sfeer hangt nog steeds in de paro-
chie. Ja, toen vroegen ze een lector, 
daarna vroegen ze of ik wilde mee-
werken aan de kinderdiensten. En 
ineens vroegen ze me of ik in het be-
stuur wilde. Ik doe het graag, het is 
een heel actieve gemeenschap waar-
bij heel veel mensen hun deel van het 
werk doen. Ik heb hier veel gekregen, 
en ik wil graag wat terug doen.”

“Ik ben heel blij dat die Communie-
groep alles tot in de puntjes voor-
bereidt. Ook het Scheppingsverhaal 
komt onder andere aan de orde als 
geschenk van God, net als de Doop, 
vriendschap en naastenliefde. De 
kinderen worden niet in het diepe 
gegooid.” Nienke laat vol trots een 
groot boek zien met verhalen over de 
Kerk, maar ook over haar zelf. “Kijk 
hier is ons huis op de foto, en hier 
onze kerk. En kijk, dat is een stukje 
haar van mezelf. We gaan ‘s avonds 
lekker ravioli eten, hè mama?”

“De kinderen worden niet in het 
diepe gegooid”

“Dag meneer. U komt voor papa en 
mama? Papa is ziek, maar mama 
komt er eraan. Ja, ik ben Nienke, ik 
ga op 15 april mijn Communie doen. 
Ik heb er veel zin in.” Nienke Elink 
Schuurman (8) doet keurig de voor-
deur open voor het bezoek van Rond-
om de Kerk en gaat, als haar moeder 
Maaike Elink Schuurman komt, weer 
met haar broertjes Friso (6) en 
Mathijs (3) verder spelen. 
Te midden van gezellig geroezemoes 
vertelt Maaike Elink Schuurman,  
onder meer bestuurslid van de  
Hartebrugparochie, over het Sacra-
ment van de Communie en wat haar 
drijft om haar kinderen katholiek 
op te voeden. Voor haar is de Eer-
ste Heilige Communie een centraal 
Sacrament: “Het is je eerste eigen 
beslissing dat je ook echt bij de Kerk 
wilt horen. Dat je wilt openstaan voor 
de steun die je altijd weer krijgt in je 
intieme momenten met God. Ik ben 
zelf katholiek opgevoed en daarmee 
op een bepaalde weg gezet. Ik vind 
dat fijn, het heeft mij veel gebracht. 
Mensen zeggen wel eens dat je kin-
deren als je ze nu laat meedoen la-
ter niet meer kunnen kiezen. Maar 
als je ze niet laat meedoen weten 
ze ook niet wat ze missen. Jeroen, 
mijn man, is niet katholiek. ‘Ik heb 
er niets mee, maar ook niets tegen,’ 
zegt hij zelf altijd.” 

“Je weet dat er een God is”
“Bij ons huwelijk hebben we afge-
sproken dat als we kinderen zouden 
krijgen deze katholiek zouden wor-
den opgevoed. Wij bidden altijd thuis 
met de kinderen, en ik bid ook met 
ze voor het naar bed gaan. We doen 
mee met de Communievoorbereiding. 
Jeroen gaat ook wel eens mee naar de 
kerk. Hij is positief neutraal zou je 
kunnen zeggen.”
Wat mij betrokken houdt? De steun, 

de troost, het is fijn om een geloof te 
hebben, een houvast. In het leven 
van alledag vergeet je haast waar het 
om draait. Dan is een moment van 
bezinning heel fijn. Dat voelde ik  
ook bij de voorbereiding van de  
Communieouders door Marianne 
Hoogervorst. We vertelden allemaal 
over onze herinneringen. Dan ben 
je even helemaal uit de dagelijkse 
sleur. Dan voel je weer die steun van 
je geloof, van je houvast, van dat je 
weet dat er een God is. Dingen kun-
nen nog zo raar lopen, er is altijd  
Iemand die achter je staat.”
Elink Schuurman heeft bewust haar 
werk op een laag pitje gezet om meer 
tijd voor haar kinderen te hebben. 
“Ik ben nu thuis, en die tijd is goed 
besteed. Het is af en toe wel vermoei-
end, maar het is fijn dat het zo kan, 
zonder ingewikkelde constructies 
met oppassen. Jeroen werkt wel, als 
fiscaal jurist en is partner in een 
grote maatschap.”

Franciscaanse sfeer
Elink Schuurman heeft tijdens haar 
jeugd in Venray een katholieke op-
voeding doorlopen. Als studente 
rechten kwam ze na enig rondkijken 
uiteindelijk bij de Hartebruggemeen-
schap terecht, waar ze sindsdien is 
gebleven. “We hadden daar toen een 
heel leuke jongerengroep. We gingen 
elke zondag na de Mis bij een van ons 
in de Clarensteeg koffie drinken. En 
we gingen ook met zijn allen naar 
een bezinningsweekend in de abdij 
van Berne in Heeswijk-Dinther. Een 
lid van deze groep heeft ook een kind 
dat nu de Communie doet in de Har-
tebrugkerk. Zelf ben ik ook in deze 
geloofsgemeenschap blijven hangen. 
Of dat iets met de franciscaanse sfeer 
te maken heeft? Absoluut. Mijn ou-
ders waren al bevriend met een fran-
ciscaan die ook vaak met ons mee op 
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De Tocht met het Kruis 
Op Goede Vrijdag 6 april is weer de tocht door de Leidse binnenstad, waarin 
een Reliek van het H. Kruis en een groot kruis worden meegedragen. De 
tocht is een initiatief van de Nieuwe Beweging Comunione e Liberazione. 
Tijdens de tocht zijn enkele momenten van bezinning. Leiden mag zien dat 
het Goede Vrijdag is! De tocht begint om 16.00 na de Kruiswegoverwegingen 
in de diverse kerken bij de Hooglandse Kerk en de afsluiting is om ongeveer 
17.00 uur in de H. Lodewijkkerk, met zegen en verering van de Kruisreliek. 

Daarna is er een sobere 
maaltijd, waarvoor u zich 
kunt aanmelden bij Eliza 
Oudshoorn, 06 506 624 47 
of eouds68@gmail.com. Zie 
voor de liturgische plech-
tigheden van Goede Vrijdag 
’s avonds het liturgieover-
zicht achterin dit blad.

Carnaval
Toen we van Maastricht naar Leiden verhuisden 
vroeg onze dochter, zeven jaar oud, of we dan toch 
‘gewoon’ bleven praten. Gewoon betekende dialect. 
We waren het niet van plan, maar haar vraag zette 
mij aan het denken. Waarom niet vasthouden aan 
wat je heel eigen en dierbaar is? Er wordt dus thuis 
dialect gesproken. 

De winter vordert, februari begint en carnaval komt 
steeds vaker ter sprake. Gaan we weer de drie volle 
dagen? Joke zag dat zodra carnaval ter sprake komt, 
er een twinkeling in mijn ogen komt. Hiervan was ik 
mij nooit bewust, maar nu ik erop let ervaar ik het 
inderdaad zo. Met bijvoorbeeld collega’s praten over 
carnaval, geeft een heel apart gevoel. Carnaval is 
voor mij belangrijk, het is een onderdeel van mijn 
jaar en het hoort bij het naderende voorjaar. Naden-
ken over welk ‘pekske’ (pakje) je dit jaar aandoet, 
wat wil je worden, hetzelfde als vorig jaar of nu iets 
heel anders? Als de drie dagen naderen worden de 
kriebels steeds groter, ieder jaar weer. Zaterdag de 
auto vol stouwen met verkleed- en logeerspullen en 
op tijd vertrekken naar Maastricht. Carnavalsmuziek 
in de auto en meezingen. De spanning stijgt. Bij 
mijn zus onze spullen neerzetten en tegen de avond 
even de stad in, voorproeven. 

Zondagochtend om elf over elf wordt op Sint Pieter, 
een buurt in Maastricht, de buurtcarnaval ingeluid 
en een kleine optocht gaat met het symbool van de 
Maastrichtse carnaval naar het Vrijthof. Daar wordt 
om elf over twaalf uur het ‘Mooswief’ opgehesen en 
het startschot gegeven voor de drie goede dagen. En 
dat waren ze dit jaar zeker. Drie dagen zo’n acht uur 
door de stad lopen, zingen, dansen, niet stil kunnen 
staan. Genieten van de straatcarnaval en café in en 
café uit. Oude bekenden tegenkomen, nieuwe men-
sen leren kennen. Gewoon met iedereen, jong en 
oud, een praatje maken over van alles en nog wat 
en soms over helemaal niets. Veel lachen. 

Wie hebben we daar… Frans. Ja, die zien we ieder 
jaar weer. Hij doet veel voor de Maastrichter vas-
telaovend. Even kletsen en een pilsje drinken. Op 
je gezondheid! Dinsdagavond om twaalf uur is het 
voorbij, terug naar huis, verkleedkleren uit, schmink 
eraf. Op Aswoensdag terugdenken aan alle gezellig-
heid, tevreden en goed dat het weer voorbij is. Een 
mooi jaar ligt weer voor ons. Voor Frans bleek het 
de laatste carnaval te zijn. Hij overleed afgelopen 
week, volkomen onverwacht en veel te jong.

Els Wolfs
Redacteur Rondom de Kerk
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Nieuwe uitgave: ‘De paus en de wereld’
cilies, kerkelijke hervormingen en 
de omgang met de wetenschap. Ook 
de relatie van de Kerk tot de we-
reldlijke macht staan in dit boek. De 
bundel sluit af met een analyse van 
het pausschap vanaf de ‘herbron-
ning’ op het Tweede Vaticaanse con-
cilie tussen 1962 en 1965. Uitgeve-
rij Boom, aantal pagina’s 512, ISBN 
9789461053572. De prijs is € 35,-.

Twintig eeuwen heeft de paus als 
hoofd van de rooms-katholieke Kerk 
het gezicht van de wereld medebe-
paald. In ‘De paus en de wereld’ be-
schrijven Nederlandse, Vlaamse en 
Duitse historici het pausdom in de 
vroeg-christelijke en Byzantijnse 
tijd en tijdens het Heilig Roomse 
Rijk. Rome als pauselijke stad komt 
aan de orde, net als de grote con-
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‘Roepingen zijn een geschenk van 
God’, dat is het thema van deze Roe-
pingenzondag. God roept op om zijn 
Zoon Jezus na te volgen: helpen 
bouwen aan zijn Rijk van vrede en 
gerechtigheid. God roept ons: ‘Wil 
jij in mijn Naam zorg dragen voor 
het leven van mensen? Wil je je ver-
diepen in mijn Woord uit de Bijbel, 

Roepingenzondag dit jaar op 29 april

Op woensdag 18 en donderdag 19 april 
zijn er weer twee dagen van gebed,  
ontmoeting en ontspanning voor zieke  
en oudere parochianen in de Christus  
Dienaarkerk in Zoeterwoude-Dorp.  
Iedereen is welkom!

ter. Om 14.00 uur Lof. Einde ook op 
deze dag ongeveer 15.00 uur.

koffie, 11.00 uur Eucharistievie-
ring, celebrant pastoor J. Smith 
met het koor van de Sint Jan uit 
Zoeterwoude-Dorp en Ziekenze-
gen. Lunch met een optreden van 
mimespelers van het Innovothea-

Hoe zien deze dagen eruit? Woens-
dag 18 april om 10.30 uur koffie, 
11.00 uur Eucharistieviering, cele-
brant pastoor Van der Bie, met het 
dameskoor van de Hartebrugkerk. 
Daarna lunch met een optreden van 
accordeonist Coen Bouwmeester. Om 
14.00 uur Lof. Einde ongeveer 15.00 
uur. Donderdag 19 april om 10.30 uur 

De bijeenkomst ter herdenking 
van de Sjoah is dit jaar op zondag 
22 april van 19.00 tot 20.00 uur in 
de Hooglandse Kerk. 
Prof.dr. G.C. den Hertog, voormalig 
predikant van de Christelijk Gere-
formeerde Kerk van Leiden vertelt 
hoe het kerkelijk denken met name 
in Nederland het anti-semitisme 
kon voeden. Historicus en journa-
list drs. E. van der Plicht, mede-
schrijver van het recente boek  

‘Jodenjacht’ belicht de rol van de po-
litie tijdens de bezetting. Vaste mu-
zikale gast is Ken Gould, op piano be-
geleid door Matthias Havinga. Verder 
speelt blokfluitiste Hester Groenleer. 
De herdenkingsbijeenkomst mag 
zich in toenemende belangstelling 
verheugen. Het initiatief gaat uit van 
de samenwerkende kerken in Leiden 
en omgeving. Er is een vruchtbare  
samenwerking met leden van de 
Joodse Gemeente te Leiden.

Eucharistisch Triduüm in Zoeterwoude

Hulp nodig voor Franstalige Afrikanen
Diaconaal Centrum 
De Bakkerij heeft 
sinds vorig jaar meer 
zicht op de woon- en 
leefomstandig 
heden van Frans-
talige Afrikanen in 
Leiden en omgeving. 
Het is, ook naar 
eigen zeggen, een 
groep die moeilijk 
aansluiting vindt bij 
onze samenleving en 
hulpverlening.

Er zijn zo’n 400 Frans-
talige Afrikanen in 
onze regio waarvan één derde geen 
verblijfsvergunning heeft. Bij De 
Bakkerij komen veel acute hulp-
vragen van Afrikanen die soms in 
schrijnende omstandigheden zitten. 
Problemen met onderdak, voeding en 
kleding, sociaal contact, psychische, 
medische en juridische hulp en vra-
gen rond opvoeding, geloof en toe-
komstperspectief. Dankzij hulp van 
het Skanfonds en de Diocesane  
Caritas Instelling van het Bisdom 
Rotterdam heeft De Bakkerij per 1 
maart twee parttime medewerkers 
kunnen aanstellen voor diaconale 
hulp aan deze Afrikanen. Deze me-

dewerkers zijn Tamara Breton en 
Patricia Mabolia. Zij worden onder-
steunt door ds. Françoise Weber van 

6  7

Herdenking Jodenvervolging

Mimespelers van het Innovotheater.

Uw bijdrage is van harte welkom!

wil je een teken van mijn liefde zijn 
in de samenleving?’ Dat (jonge) men-
sen deze oproep van God durven op te 
nemen in hun leven, dat is de kern van 
het gebed op roepingenzondag. Info 
over opleiding tot priester of diaken 
op www.vronesteyn.nl. Info over op-
leiding theologie en pastoraal werk op 
www.bisdomrotterdam.nl.

de Waalse Kerk, samen 
met vrijwilligers die Afri-
kaanse talen beheersen.
Er is ook geld nodig voor 
hulp. De Protestantse 
Gemeente Leiden heeft 
de Diaconie Franstalige 
Afrikanen Leiden en om-
geving van Pasen 2012 tot 
Pasen 2013 gekozen als 
bestemming van Avond-
maalscollecten. Ook 
steun vanuit de rooms-
katholieke parochies is 
van harte welkom. U kunt 
uw bijdrage overmaken 
op bankrekening 97065 

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente 
Leiden onder vermelding van Diaconie 
Franstalige Afrikanen.

Bedankt!
De laatste tijd kwamen er diverse giften op 
de rekening van de Diaconie Protestantse ge-
meente Leiden voor het werk van De Bakkerij. 
Hierbij worden meestal geen adresgegevens 
bij vermeld. Daarom worden de gulle gevers 
met dit berichtje hartelijk bedankt! Met uw 
bijdragen kunnen we doorgaan met al onze 
hulp aan mensen in Leiden en daarbuiten.

Stuv vraagt beddengoed 
Stuv, de Stichting Uitgeprocedeerde 
Vluchtelingen en andere vreemdelin-
gen Leiden, heeft beddengoed nodig 
voor haar cliënten. Goed bruikbare 
lakens, slopen en dek bedovertrekken 
kunt u inleveren bij Dia co naal Cen-
trum De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c, 
2312 HG Leiden.
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In Gods oorspronkelijke plan voor 
de schepping was de dood er niet, 
die kwam pas in de wereld door de 
zondeval van Adam en Eva. Daarom 
noemt Sint Paulus de dood “het loon 
van de zonde” (Rom 6,23). De doden 
gingen naar de onderwereld (de ‘hel-
le’ van de geloofsbelijdenis) waar 
ze ver van God waren. Deze situatie 
werd veranderd door Jezus. Zijn ge-
hoorzaamheid veranderde de dood 
in een zegen: “Zoals allen sterven in 
Adam, zullen ook allen in Christus 
herleven” (1 Kor 15,22).
De belofte van de verrijzenis klinkt 
al door in het Oude Testament. Zo 
schreef Jesaja: “Uw doden zullen 
herleven, mijn gestorven lichamen 
zullen opstaan. Allen die slapen in 
het stof, zullen vol vreugde ontwa-
ken” (Jes 26,19). En Ezechiël zei: 
“Zo spreekt de Heer God tot deze 
beenderen: Ik ga de levensgeest in u 
brengen, en u komt weer tot leven” 
(Ez 37,5).

Opstanding van Jezus
De grootste belofte van onze eigen 
verrijzenis is de opstanding van Je-
zus, waarmee de beloften van het 
Oude en Nieuwe Testament worden 
vervuld op het moment dat Hij “is 
opgestaan op de derde dag, vol-
gens de Schriften” (1 Kor 15,4). Hij 
is Zelf de verrijzenis en het leven 
(Joh 11,25). Vanaf het eerste begin 
heeft de Kerk verkondigd “Wij bren-
gen u de goede boodschap dat God 
de belofte aan de vaderen voor hun 
kinderen, voor ons, in vervulling 
heeft laten gaan door Jezus te laten 
opstaan” (Hand 13,32-33).
Als we sterven, worden ziel en  
lichaam van elkaar gescheiden. Het 

Met Pasen vieren we de verrijzenis van  
Christus. Zonder geloof in de verrijzenis kun-
nen we geen christen zijn, zoals Sint Paulus 
zegt: “Als er geen opstanding van de doden 
bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als 
Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking 
zonder inhoud en uw geloof leeg” (1 Kor 15,14).

Dit ‘verheerlijkte 
lichaam’ is wel wat 
veranderd: “bij de 
laatste trompet… zul-

len de doden verrijzen 
in onvergankelijkheid, 

en wij zullen van ge-
daante veranderen. Want 
dit vergankelijke moet met 
onvergankelijkheid wor-
den bekleed en dit sterfe-
lijke met onsterfelijkheid” 

(IKor 15,52-53). Op dat 
moment zal iedereen verrijzen, 

“rechtvaardigen en onrechtvaardi-
gen” (Hand 24,15). 
De verrijzenis is dus universeel en 
betreft alle mensen. “Er komt een uur 
waarop alleen die in het graf liggen 
Zijn stem zullen horen en eruit zullen 
komen. Wie goed hebben gedaan zul-
len opstaan om te leven, wie kwaad 
hebben gedaan zullen opstaan om 
veroordeeld te worden” (Joh 5,28-29).

lichaam gaat tot 
ontbinding over, ter-
wijl de onsterfelijke ziel 
God tegemoet gaat (ckk 997).

Onvolledig tot de wederkomst
Omdat lichaam en ziel één geheel 
vormen, zijn we tot het moment 
van de verrijzenis nog in ‘staat van 
onvolledigheid’. Bij de wederkomst 
van Jezus aan het einde der tijden 
zal ons eigen lichaam verrijzen en 
weer verenigd worden met onze ziel. 

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Voor een goede onderlinge verstandhou-
ding en een prettige omgang met elkaar is 
het goed naar overeenkomsten tussen de 
verschillende partijen te zoeken. Maar wil 
je een echte relatie en werkelijk in gesprek 
zijn, dan moet je elkaars nieren proeven en 
juist de verschillen samen bespreken. Dat 
geldt ook voor de relatie tussen christenen 
en moslims.
Gert-Jan Segers en Marten de Vries geven 
een goed beeld van de verschillen tussen 
christendom en islam. Zij doen dit vanuit 
het christendom en met respect voor de is-
lam. Voor een goede dialoog is het niet no-

Auteurs Gert-Jan Segers & Marten de Vries
Titel Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen: 
Licht over leer en leven
Uitgever Boekencentrum, 2011 Prijs € 17,90
ISBN 978 90 239 2042 7 Aantal pagina’s 213

dig je eigen 
waarheid ter discussie 
te stellen. Ieder voert het gesprek vanuit de 
eigen religie maar respectvol naar elkaar.
De Vries schrijft over de verschillen in de leer 
en Segers behandelt de moraal van beide re-
ligies. De toon van het vlot geschreven boek 
is strijdbaar. Je kunt het een apologie noe-
men: een verdediging van het christendom 
tegenover de islam. Taal en toon doen voor 
een katholiek soms erg protestants aan. De 
auteurs verwijzen ook regelmatig naar de 
Heidelbergse Catechismus. Katholieken zoe-
ken daarin niet direct de waarheid.

Thema: Katholieke begrippen
Tekst: Kapelaan Remery

Het belang van de          verrijzenis
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brugkoor blijft bestaan en nu weer verder kan groeien 
met ook nieuwe leden die we hierbij van harte uitnodi-
gen om te komen kennismaken op woensdagavond tus-
sen 19.45 en 22.15 uur in de Romanuszaal.
Meer informatie op www.hartebrugkoor.nl.

Vieringen rond Pasen

Palmzondag 1 april 11.00 uur Eucharistieviering  
met palmwijding

Voorganger: pater Ton Peters ofm.
m.m.v. Hartebrugkoor

Witte Donderdag 5 april 19.30 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv.

m.m.v. Schola Cantorum

Goede Vrijdag 6 april 11.00 uur Kinderkruisweg
15.00 u. Kruisweg o.l.v. pastoraatgroep  

m.m.v. Dameskoor
19.30 uur Plechtigheden

Voorganger: pastoor Jaap van der Bie  
m.m.v. Schola Cantorum

Paaszaterdag 7 april 21.30 uur Paaswake
Voorganger: pater Thijs Moons ofm.conv.

m.m.v. Hartebrugkoor

Pasen 8 april 11.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: pater Jan van Duijnhoven ofm.

m.m.v. Hartebrugkoor

Op tweede paasdag is er geen viering in de Hartebrug.

     Palmpaasstokken 
     maken
Net als vorig jaar gaan we weer palmpaasstokken maken. 
Doe je mee?
Kom dan naar de Romanuszaal op zaterdag 31 maart om 
14.00 uur. Voor stokken en papier wordt gezorgd. Je mag 
zelf wat snoep en andere versieringen meebrengen.

Orgelconcerten in de Hartebrugkerk
30 april – 20.00 uur Koninginnedag Orgelconcert

door Jan Verschuren

5 mei – 14.00 uur Orgelconcert
Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel

HARTEBRUGPAROCHIE
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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 basis-
school en voor kinderen  van 
groep 4 t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
1 april, 22 april,
6 mei, 20 mei.

Huwelijksvieringen:
4 april 14.30 uur
Barbara Petryszyn 
& Vincent Kool.

20 april 15.00 uur
Hilke Conradi
& Hugo Kevenaar.

Eerste Heilige Communie:
Zondag 15 april 11.00 uur.

Koffiedrinken: 
Na de zondagviering op:
1 april en 15 april
6 mei en 20 mei
in de Romanuszaal.

Voedselbank:
Inzameling achterin de kerk  
op zondag 1 april en 6 mei.

Voorbereiding Vormsel:
Woensdag 17.00 – 18.30 uur
28 maart, 18 april, 25 april
9 mei, 16 mei
in de sacristiezaal.

Vergaderingen: 
Collectantencollege
27 maart om 20.00 uur 
in de sacristiezaal.
Onderhoudscommissie
29 maart om 10.00 uur
in het Parochiecentrum.
Kerkbestuur
en Pastoraatgroep
Donderdag om 19.30 uur
12 april en 3 mei
in het Parochiecentrum.

Talentenjacht 
Om een parochie goed te kunnen besturen, moet je van 
vele markten thuis zijn. Het nemen van juiste en goede be-
sluiten vraagt om juridische kennis, kennis van bouw- en 
onderhoudszaken, kennis van computers, van verlichting, 
van geluid, van boekhouding, kennis van kunst en onder-
houd daarvan, van arbeidsvoorwaarden, van inkooppro-
cessen, het maken van beleid, van schoonmaken, etc., etc.

Als Kerkbestuur proberen we dat zo goed mogelijk in te 
vullen. Soms gebeurt het dat we er toevallig achter komen 
dat een parochiaan specialistische kennis heeft op een ge-
bied die we op dat moment goed kunnen gebruiken. Dan 
vragen we betreffende parochianen om advies. Onze erva-
ring is dat deze parochianen blij zijn dat ze de Hartebrug-
parochie even kunnen helpen.

Onze parochie kent vele gezichten en nog meer talenten. 
Maar welk talent bij welk gezicht hoort weten we niet. 
Om onze parochie in de toekomst beter te kunnen helpen 
met al onze talenten, willen we een Talentenbank gaan 
opzetten. We zouden u willen vragen om ons door te ge-
ven welke talenten u heeft, zodat we wanneer dat nodig 
is, u kunnen vragen ons te helpen. Als u dat wilt doen, 
dan verplicht u uzelf tot niets. Het enige is dat we u in 
voorkomende gevallen kunnen raadplegen en u ons van 
advies kan voorzien. Op deze manier kunnen we op basis 
van goede adviezen betere besluiten nemen en kosten be-
sparen op het inwinnen van betaald advies.

Wanneer u in voorkomende gevallen ons best een keer 
van advies wilt dienen, zouden we u willen vragen om 
uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, en uw 
talent(en) op te schrijven op de daarvoor bestemde for-
mulieren achter in de kerk. U kunt uw gegevens ook mai-
len naar ons parochiesecretariaat: hartebrugparochie@
hetnet.nl. Uiteraard zullen we vertrouwelijk omgaan met 
uw gegevens.

Alvast hartelijk dank dat u ons op deze manier wilt helpen.

Namens het Kerkbestuur en de Pastoraatsgroep,
Vrede en alle goeds!

Arno Hanssen
vice-voorzitter Kerkbestuur

Nieuwe dirigent Hartebrugkoor 
Bijna twee jaar heeft het Hartebrugkoor het moeten stellen 
zonder vaste dirigent. Aan die periode is nu een einde geko-
men, want vorige maand is de heer Theo Goedhart aange-
steld als vaste dirigent van het Hartebrugkoor. In zijn sollici-

tatie voor deze functie gaf Theo aan het 
een eer te vinden om in de voetsporen van 
René Verhoeff te mogen werken. 
Voor hem is repeteren met een koor, en 
zeker met een kerkelijk gebonden koor 
altijd weer een feest en zeker als het 
lukt om iedereen een plezierige avond 
te bezorgen en ondertussen toch hard te 
werken aan alle aspecten van koorzang, 
zoals balans, zuiverheid, zangtechniek, 

uitspraak, begrip van de tekst en van de liturgische functie 
van een bepaald gezang of motet. Zijn ervaring is dat aan 
het eind van zo’n repetitie alle moeheid en beslommeringen 
van de dag zijn verdwenen en dat dit voor koorleden en diri-
gent in gelijke mate geldt. Dat de ruime ervaring van Theo als 
dirigent-organist, klavecinist, muziektheoreticus en docent 
kerkmuziek voor de sollicitatiecommissie doorslaggevend is 
geweest in de keuze zal niemand verbazen.

Afscheid Piet Jasperse
Met de komst van Theo Goedhart als nieuwe dirigent heb-
ben we wel met enige weemoed afscheid moeten nemen van 
Piet Jasperse op zondag 26 februari na de Mis met een harte-
lijk afscheidswoordje van onze voorzitter Roeland van Velzen. 
Piet heeft ons koor gedurende bijna tien maanden als invaller 
geleid en heeft dat met veel enthousiasme en plezier gedaan, 
on danks het feit dat hij in Leiderdorp nog een kerkkoor heeft 
en dat betekende op zondag vaak hard peddelen tussen twee 
kerkgelegenheden. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest 
zonder de assistentie van ons talentvolle koorlid Patrick de 
Jonge. We zijn dan 
ook zowel Piet als 
Patrick heel dank-
baar voor hetgeen 
ze voor ons koor 
betekend hebben 
in de afgelopen 
pe riode. Het is aan 
hen beiden te dan-
ken dat het Harte-

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

Dameskoor
Repetitie dinsdagochtend
10.00 – 11.30 uur o.l.v.  
Jeroen Pijpers in de Romanuszaal.

Hartebrugkoor
Repetitie woensdagavond
19.45 – 22.15 uur o.l.v.  
Theo Goedhart in de Romanuszaal.

Misintenties
Opgeven bij parochiecentrum
071 512 04 01 op  dinsdag en vrij-
dag 10.00 – 14.00 uur.

Bloemengroet
Aanvragen bij parochiecentrum
071 512 04 01 op dinsdag en vrij-
dag 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. 071 514 03 81.
Een virtueel bezoek kan ook:
http://greccio.webklik.nl
Zie ook pagina 2 van dit blad.

Gedoopt
12 februari 2012
Fabio Mandas zoon van
Rossano en Marieke Mandag.

11 maart 2012
Feline Guldemond dochter van
Robin en Natalie Guldemond.

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.

mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
mailto:hartebrugparochie@hetnet.nl
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speld voor 40 jaar koorlidmaatschap. Astrid Coene, Henny 
Rump en Jeaneke van der Hulst werden onderscheiden 
met de zilveren erespeld voor 25 jaar trouwe dienst. De 
kerkgangers bekroonden de huldiging met een op hun 
beurt gezongen: “Lang zullen ze leven.”

JOGES Veiling 1 April: 
Help straatkinderen Rotterdam

Ook dit jaar lopen alle jongeren van tienergroep Joges 
(Jongeren gespreksgroep) met het polsbandje: ‘Vast wel 
2012’. Een prachtig initiatief waarbij het polsbandje de 
dragers er elke dag aan herinnert een bepaald voorne-
men vol te houden tot Pasen. Zodat Pasen ook echt een 
feest wordt. 
Ook zullen zij zich deze vastentijd extra inzetten voor 
naasten. Dit jaar is gekozen voor het levensproject van 
Paul en Patricia: project Sonshine (zie www.sonshine.nl). 
Een al jaren succesvol werkend concept waarbij straat-
kinderen in Rotterdam worden opgevangen. Onlangs 
werd dit concept echter keihard getroffen door het vrij-
komen van asbest in hun opvanghuis. Een ramp! Behalve 
dat het gebouw per direct werd gesloten, moest al het, 
in 10 jaar bij elkaar gesprokkeld, speelgoed vernietigd 
worden! Gelukkig besloten verschillende gespecialiseerde 
bedrijven Sonshine te helpen. Geheel kosteloos hebben 
zij de afgelopen maanden al het asbest uit het opvang-
huis verwijderd. Een fantastisch initiatief, maar Sonshine 
kan nog veel hulp gebruiken. Daarom organiseert Joges 
op zondag 1 april na de H. Mis een Activiteitenveiling in 
de Menswording (Heelblaadjespad in Leiderdorp). Naast 
de veiling zijn er allerlei Oudhollandse spelen (voor jong 
en oud!) waar we u voor willen uitnodigen. Komt allen! 
Meer informatie: jogesleiderdorp@hotmail.com.

De Jongerengespreksgroep praat niet alleen over de be-
tekenis van geloven voor onszelf, maar ook over de no-
dige basiskennis over geloof, bijbel en kerk. Daar is veel 
interessants over uit te wisselen. De bijeenkomsten zijn 
steeds op vrijdagavond in De Menswording en zijn tot de 
zomervakantie op 23 maart, 20 april en18 mei. Op 29 juni 
is de Slotavond.
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Van het Bestuur
Het besluit om op korte termijn over te gaan naar één viering 
per weekend, afwisselend in een van onze twee parochie-
kerken Meerburg en Menswording, werd over het algemeen 
met begrip ontvangen, maar vroeg om verdere afstemming 
tussen de vele groepen die hierbij betrokken zijn. Op 23 ja-
nuari heeft het bestuur met een grote afvaardiging uit alle 
werkgroepen gesproken. In goed overleg is besloten om de 
verandering pas na de zomervakantie, aansluitend aan het 
zomerrooster, in te laten gaan. Dit betekent een uitstel van 
het voornemen met enkele maanden. Met name van de ko-
ren wordt een niet geringe inzet gevraagd om de nieuwe 
opzet te doen slagen. 
Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep zijn blij met de 
inmiddels gestarte initiatieven om de verdere samenwer-
king tot stand te brengen en hebben er alle vertrouwen in 
dat dit ook gaat lukken. Overigens zal voor kerkelijke feest-
dagen een aangepast rooster worden opgesteld met meer 
vieringen in beide kerken.

We zijn bijzonder blij met de goede respons op de Aktie 
Kerkbalans. Hartelijk dank voor uw bijdragen in het afge-
lopen jaar! U droeg in 2011 zelfs meer bij dan was toege-
zegd. Een fantastische prestatie. Dank aan al degenen die 
zich hebben ingezet om Kerkbalans ook in 2012 weer tot 
een succes te maken!

Herinrichting Meerburgkerk
Regelmatig informeren we u over de voortgang van de res-
tauratie van de Meerburgkerk. Onze bouwkundige Leo Koot 
heeft de afgelopen maanden zeer veel werk verzet rond het 
noodzakelijke groot onderhoud en mogelijke vervolgstap-
pen. In februari zijn vertegenwoordigers van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en de Gemeente Zoeterwoude in 
de kerk geweest om te kijken naar de staat van de vloer. Op 
enkele plaatsen in de kerk zijn er banken verwijderd en ga-
ten gegraven. Hierdoor is het mogelijk geworden om zicht 
te krijgen op de staat van de oorspronkelijke kerkvloer uit 
1895. Deze blijkt in een zo slechte staat te zijn dat een mo-
gelijk hergebruik ervan niet aan de orde is. Een nieuwe vloer 
zal deel uitmaken van de totale herinrichting van de kerk.
Ook van de oorspronkelijke kleuren van de wanden zijn de-
len vrijgemaakt. De kans is groot dat deze kleuren en oude 
sjablonen weer terug zullen keren in de kerk bij het herstel 
van het stuc- en schilderwerk. Er is ook overleg geweest met 

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 
ook afgedrukt achter in de ker-
ken wordt neergelegd. Voor aan-
melden gaarne naam en e-mail 
adres doorgeven via: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.

Door-de-weekse vieringen
Menswording
Op de eerste woensdag van de 
maand is er in de Menswording 
om 9.30 uur een Eucharistievie-
ring, op de andere woensdagen 
is er een woord- en gebedsdienst. 
Aansluitend aan de vieringen 
wordt er gezamenlijk koffie ge-
dronken. Op de donderdagavond 
is er in De Menswording om 19.15 
uur Avondgebed.

Net als met Kerst oefent een kin-
derkoor om te zingen tijdens de 
gezinsviering op Palmzondag (1 
april) en tijdens de gezinspaaswa-
ke op Paaszaterdag (7 april). Uit-
genodigd zijn jongens en meisjes 
tussen ± 7 en 14 jaar. Nog mee-
doen? De repetities zijn op dins-
dag van 18.45 tot 19.45 uur in De 
Menswording. Geef je op bij  
Marga van Aalderen. tel. 5414696 
of r.m.van.aalderen@planet.nl.

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 in de voormalige pastorie 
van De Meerbug gelegenheid om 
een kopje koffie te drinken.  
Iedereen is welkom. 

In De Meerburg komt het kinder-
koor, dat gedurende het school-
jaar trouw de repetities volgt, in 
actie op Palmzondag (1 april) en 
op Goede Vrijdag (6 april). 

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

het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken. Bij de architec-
ten van het Bisdom is zeer veel expertise aanwezig als het 
gaat om het herinrichten van parochiekerken. De Werkgroep 
Herinrichting en het Parochiebestuur oriënteren zich daar-
naast ook bij parochies waar men al ervaring heeft met zo-
wel sluiten van parochiekerken als het herinrichten van kerk-
gebouwen. We zien dat het heel goed mogelijk kan zijn om 
een kerk zodanig opnieuw in te richten dat gelovigen die uit 
verschillende kerkgebouwen afkomstig zijn er zich thuis kun-
nen voelen. In de planvorming zullen we begeleid worden 
door een liturgisch vormgever-architect. Deze zomer hopen 
we de eerste voorstellen voor de herinrichting van de Meer-
burgkerk te kunnen presenteren aan de parochianen van De 
Goede Herder. Nog dit jaar zal al worden begonnen met het 
groot onderhoud.

Gerard van der Hulst, bestuurslid

Welverdiende huldiging koorleden 
Meerburgkerk

Vlnr: Astrid Coene, Tiny Kortekaas, Pastoor Jan Olsthoorn, Jeaneke van 
der Hulst, Henny Rump en Toos Paardekooper

In de Meerburgkerk werd aan maar liefst vijf leden van het 
zangkoor een erespeld uitgereikt voor hun jarenlange in-
zet. Pastoor Jan Olsthoorn sprak hen op die zondag tijdens 
de vorstperiode waarderend toe: “Zij hebben jarenlang ge-
kluund en hun best gedaan om het zangkoor op een hoger 
peil te brengen.” Toos Paardekooper ontving naast de oor-
konde van de Sint-Gregoriusvereniging ook de gouden ere-

Herder de H. Communie gebracht 
naar mensen die niet meer regel-
matig naar de kerk kunnen ko-
men. Aankomende data zijn op 
en zaterdag 7 april en zaterdag 
5 mei. Aanmeldingen en vragen: 
Miep Vroonhof tel. 589 16 26.

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

Oecumenische Vespervieringen
De gedurende vastentijd gehou-
den vieringen worden op donder-
dag 29 maart afgesloten met  
een Oecumenische viering  
van boete en verzoening in De 
Menswording om 19.15 uur.

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding is in volle gang. 
De uitreiking van de Eerste  
Heilige Communie is dit jaar op 
zondag 20 mei in de Meerburg-
kerk.

Wel en wee
Overleden
Bernardus Arnoldus 
Schouten, 13 januari. 

Antonius Henricus Hubertus  
van Kempen 30 januari. 

Leonardus Gerardus Petrus  
Kloppenborg, 5 februari. 

Johanna Antonia Maria  
van Galen, 18 februari. 

Antonetta Louise Maria Martina 
Hennekam-de Leeuw, 20 februari.

Pieter Maria de Jeu, 19 februari.

Gijsbert Koort, 2 maart.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de volgende 
Rondom de Kerk jrg 7 nr 6 kan 
t/m zondag 8 april. Het Pinkster-
nummer van Rondom de Kerk 
verschijnt op 10 mei 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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De Veertigdagentijd was oorspronkelijk geen vastentijd! Het 
was een tijd van ‘medelijden’ met Jezus. In het Stabat Mater 
horen we dat nog terug: Ons verdiepen in het lijden van 
Jezus maakt het mogelijk dat we opnieuw geraakt worden 
door zijn liefde. Dat kan ons ook gevoeliger maken voor de 
noden van de medemensen.
In de Sint Jan kathedraal van Den Bosch is een expositie te 
zien over de Lijkwade, van april tot en met augustus. Naast 
een (nog mooiere) replica van de Lijkwade, is te zien hoe de 
doornenkroon er uit zag, het geselwapen, de lans… En ligt 
een levensgroot beeld van Jezus in het graf volgens de Lijk-
wade. Zeer de moeite waard dus om te bezoeken.
De parochiebedevaart op donderdag 14 juni zal deze exposi-
tie ook aandoen en pastoor Smith zal dan ter plaatse uitleg 
geven. 
Folders van deze bedevaart liggen tezijndertijd in de kerken. 
Zie over de expositie www.Jezusmysterie.nl.

Sint Josephzaal
In januari is de ‘Duivenclub’ gestopt. Zij gebruikten het ge-
bouwtje op het Sint Jeroenplein. Dat is nu weer helemaal 
beschikbaar voor de parochie. De zaal is op zondag 18 maart 
gedoopt tot de ‘Sint Josephzaal’.
Mogelijk dat de scouting van het gebouw gebruik gaat ma-
ken. De zaal wordt opgeknapt en kan dan ook voor paro-
chieactiviteiten worden ge-
bruikt. Ook groepen die 
een zaal zoeken voor een 
middag of avond (tot 23.00 
uur) kunnen op den duur 
hier gebruik van maken.

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.

Stille Zaterdag
Deze zaterdag heeft iets 
heel mysterieus. De dagen 
die we altijd zo intens li-
turgisch vieren (Palmzon-
dag, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag) liggen ach-
ter ons. Jezus is gestorven 
en nog niet verrezen. Deze 
zaterdag is niet Paas-zaterdag! Het is de dag van de dood. 
Jezus lichaam rust in het graf. De leerlingen zijn gevlucht 
en verbergen zich, zonder te weten hoe ze verder moeten. 
Alleen Maria waakt en bidt. Vandaar dat de zaterdag een 
Maria-dag is geworden.
En waar is Jezus? “Die nedergedaald is ter helle”, belijden 
wij met de Kerk in de apostolische geloofsbelijdenis. Hij 
daalt neer ter helle. Maar juist dat is zo mysterieus, want 
wat betekent dat? 
Hel betekent hier verschillende dingen. Het is de ‘onderwe-
reld’, waar de zielen verbleven die voor Jezus’ dood gestor-
ven zijn. Pas door Jezus’ komst en verrijzenis is immers de 
weg naar de Hemel geopend. Hel betekent ook dat er geen 
plaats in het menselijk bestaan is, hoe gruwelijk ook waar 
Jezus niet aanwezig is. En hel betekent de plaats waar Je-
zus al de zonden achterlaat van ons mensen, waardoor en 
waarvoor Hij op het kruis gestorven is. Iemand die bij zijn 
dood vast blijft houden aan zijn zware zonden (dood-zon-
den) kiest deze plek als verblijf na de dood. Maar Jezus is er 
naar toe gegaan, om een soort vangnet te maken, het Pur-
gatorium. Niet als een uitweg uit de hel, maar als een laatste 
redmiddel voor wie het aanvaardt.
Dat alles kunnen we dus overwegen op die Stille Zaterdag. 
Mysterievol, omdat het over zaken gaat die weggeseculari-
seerd zijn, ook vaak uit onze katholieke beleving. Maar ten 
diepste hoopvol, omdat de nederdaling ter helle overgaat in 
de beweging ‘de derde dag verrezen uit de doden’.

Het Magnificatkoor
‘Door zang het hart van de mensen openen voor God’.

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie 
met samenzang.
Zondag 11.15 uur Eucharistie 
met koorzang. Kinderwoord-
dienst en crèche. Nadien koffie.
Woensdag 18.30 uur Aanbid-
ding en biechtgelegenheid en 
om 19.00 uur Eucharistie.
Poolse Mis Op de tweede en 
vierde zondag van de maand  
om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, 
inleiding, aanbidding.

Agenda 
Maart
Maandag 26 Maart Hoogfeest 
Maria Boodschap.

Dinsdag 27 maart
JP2 groep.

Woensdag 28 maart
Lezing over de mantel van Jezus. 
Zie Catechesefolder.

Donderdag 29 maart
Slot Jezusboek van de Paus.

Zaterdag 31 maart
• Oefenen misdienaars, lectoren  
en kosters voor de Goede Week.
• Palmpaasstokken maken De 
Ridderzaal 14.00 – 16.00 uur.

April
Zondag 1 april Palmzondag  
Begin Goede Week.

Maandag 2 april 
Avond ‘Op weg naar Pasen’  
(zie hiernaast).

Woensdag 4 april
11.00 – 12.00 uur Aanbidding 
Sint-Petruskerk met biechtgele-
genheid.

Donderdag 5 april  
Witte Donderdag. Begin H. Tri-
duüm. 20.00  uur Mis met voet-
wassing en nadien aanbidding 
bij het rustaltaar.

Vrijdag 6 april Goede Vrijdag 
Vasten en onthoudingsdag
15.00 uur kruisweg
16.00 uur Tocht met het kruis
19.00 uur Plechtigheden in de  
H. Lodewijkkerk.

Zaterdag 7 april Stille Zaterdag

In de Josephkerk zingt sinds 2003 het Magnificatkoor.
Door de zang van onze liederen verdiepen en verrijken we 
het christelijk geloof. Het gaat er bij deze liederen om Gods 
liefde te zien, te kiezen voor Jezus en om open te worden 
voor zijn H. Geest. De liederen, uit de Vernieuwing, zijn meest 
Nederlandstalig en gemakkelijk mee te zingen. Het zijn vaak 
verrassende teksten en ze werken evangeliserend: Je begrijpt 
bij zo’n lied ineens veel beter wat er bedoeld wordt met wat 
je al jaren hoorde. Het koor bestaat uit zo’n 27 mensen van 
alle leeftijden (vanaf 12 jaar).

We repeteren een keer in de 14 dagen op vrijdag van 20.00-
22.00 uur. We beginnen altijd met thee en koffie in de Ridder-
zaal. Johannes Witt is onze gedreven dirigent.
We zingen tijdens de zondagse H. Mis 1x per maand en extra 
bij vieringen zoals Kerstmis, Pasen en het H. Vormsel.
Elk jaar hebben we een Barbecue en de koordag is ook jaar-
lijks. Annelies Cremers, 06 28845045

Avond Op weg naar Pasen ma. 2 april
De Goede Week is een week die anders is dan de andere vijf-
tig weken. Dagelijks willen we stil staan bij het Lijden van de 
Heer. Maandagavond 2 april is er in de Sint Josephkerk weer 
een avond ‘Op weg naar… Pasen’, met inleiding, aanbidding, 
liederen, teksten, stilte, biecht (meerdere priesters) en ge-
bedsteams. Iedereen kan vrij in een uit lopen tussen 19.30 en 
21.30 uur.
De afgelopen jaren hebben al heel veel mensen ervaren hoe 
bemoedigend en weldadig deze avonden zijn.

Replica Lijkwade in de kerk en de 
expositie in Den Bosch
Ook deze veertigdagentijd staat de replica van de Lijkwade 
van Jezus in de kerk. Hierop zijn de afdrukken van Zijn dode 
lichaam te zien met de wonden en het bloed uit de wonden. 
Het is een stille getuige van Zijn Lijden en Verrijzenis.

• Oefenen misdienaars, lectoren 
en kosteres voor de Paaswake.
• Paaswake 22.00 uur. 

Zondag 8 April Hoogfeest  
van de Verrijzenis des Heren.

Maandag 9 april 2e Paasdag
Vertrek jongerenpelgrims  
naar het Heilige Land.

Donderdag 12 april
15.00 uur senioren- en KBO Mis 
Lorentzhof.

Zondag 15 april Zondag van 
Barmhartigheid
15.00 uur KISIkids (zie elders).

Woensdag 18 april 
• Eucharistisch Triduum (pag. 7)
• Thuiskomst jongerenpelgrims
    naar het H.Land.

Donderdag 19 april 
• Eucharistisch Triduum
• Aanbidding 14.00–16.00 uur.

Zondag 22 april
Bezoek zusters van Moeder Teresa 
met de Vormelingen.

Dinsdag 24 april
JP2 groep.

Donderdag 26 april
Lezing over de Eucharistie 1  
(zie elders).

Mei
Weekdagen Rozenkransgebed om 
19.00 uur, woensdag om  
18.30 uur.

Donderdag 3 mei
Heer, leer ons bidden:  
de tijd uitzitten?

Zaterdag 5 Mei
Pater Pio Gebedsgroep.

Maandag 7 mei
Bedevaart naar Smakt (zie elders).

Dinsdag 8 mei
• 2e Ouderavond Eerste Heilige 
Communie.

Woensdag 9 mei Aanbidding in de 
Sint-Petruskerk 11.00 – 12.00 uur.

Donderdag 10 mei
Lezing over de Eucharistie 2 (zie 
elders).

Donderdag 17 mei
Hoogfeest van Hemelvaart.

14 15

http://www.Jezusmysterie.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.

Voorstellen Communicanten
Op zondag 5 februari zijn in de Eucharistie-
viering in de Sint Jan de 19 kinderen voor-
gesteld, die op zondag 22 april in onze pa-
rochie hun Eerste Heilige Communie doen. 
De kinderen mochten allemaal naar voren 
komen waar pastoor Van der Bie hen een 
voor een vroeg hun naam en iets over zich-
zelf te vertellen. Dat was een levendig ge-
heel. Het parochiekoor had voor deze gele-
genheid een speciaal lied ingestudeerd.
Na het lied gingen de kinderen weer bij 
hun familie in de kerk zitten en mochten zij 
verder kijken en luisteren naar de viering. 
De komende maanden zullen de leden van 
de Eerste Communiewerkgroep met de 
kinderen aan de slag gaan om hen spelen-
derwijs uit te leggen wat er nu eigenlijk al-
lemaal gebeurt in een Eucharistieviering en 
wat voor betekenis de diverse voorwerpen 
en rituelen hebben.
Onderdeel van de voorbereiding is onder 
andere een ‘speurtocht’ door de kerk.
De ouders worden samen met de ou-
ders van de communicantjes van de Sint- 
Laurentiusparochie uit Stompwijk onder-
richt door pastoor Van der Bie. Zodat ou-
ders en kinderen op 22 april met elkaar 
groots en overtuigd kunnen deelnemen in 
het breken en delen van het H. Brood.

Bedankt!
Het is al weer even geleden dat de missievei-
ling 2011 heeft plaatsgevonden: eind okto-
ber.
De opbrengst van deze 37e veiling was dan 
wel wat minder dan voorgaande jaren, maar 
de werkgroep was desondanks tevreden. De 
opbrengst bedroeg € 41.680,-.
We kunnen namelijk terugkijken op een ge-
zellige veiling met een goed gevulde zaal, 
waarbij het draagvlak aldoor breder wordt.
Naast de veilingopbrengst komen er van 
diverse zijden ook giften binnen, waardoor 
het te verdelen bedrag alleen maar ge-
groeid is.

Vastenactie in onze kerken
In de Sint Jan, de CD kerk en de 
Emmauskapel wordt tijdens de ge-
hele vastenperiode een actie ge-
houden voor de voedselbank. Er 
staat achter in al deze kerken een 
mand of doos waarin u levensmid-
delen kunt doen, die naar de voed-
selbank worden gebracht.
Wij denken dan aan houdbare  
producten die wat langer goed 
bruikbaar blijven, koffie, thee, pas-
ta’s, blikken groente of soep en 
dergelijke. Ziet u geen kans om le-
vensmiddelen te leveren, dan kunt 
u een geldelijke bijdrage hieraan 
geven. Hiervoor staat naast de 
mand voor levensmiddelen ook 
nog een doosje  waarin u uw geld 
kwijt kunt.
Deze actie voeren we vanaf  
Aswoensdag tot Tweede Paasdag.
Op deze manier willen wij ons vas-
tengevoel overbrengen naar onze 
medemensen die het in deze tijden 
van crisis heel wat minder hebben 
dan wij. Misschien dat zij dan met 
Pasen het gevoel krijgen dat wij 
hen niet vergeten en in de kou la-
ten staan. Wij danken u alvast voor 
uw bijdrage, en wensen u Zalig  
Pasen.
De pastoraatgroep  
Lon Kuenen, Annie Borst, 
Margreet Onderwater, Aad van 
Slingerland.

Familieberichten
Overledenen:
Margaretha Zandbergen-Koek,  
96 jaar, 31 januari.
Catharina van Roosmalen-van  
Benten, 74 jaar, 12 februari.

Dopeling:
Aiden van den Bosch,  
gedoopt op 15 januari.

Voor dit totaal bedrag willen wij alle mensen 
die hieraan hebben bijgedragen zeer harte-
lijk bedanken.
Met name in de vorm van het geven van vei-
lingartikelen, door het rijkelijk bieden op de 
te veilen kavels, de royale giften en niet te 
vergeten de mensen die vrijwillig hulp heb-
ben geboden rond de veiling.
Wat betreft royale giften willen wij met 
name de anonieme gever(s) die een prachti-
ge donatie bij een van de werkgroepleden in 
de brievenbus heeft (hebben) gedeponeerd 
wel heel bijzonder bedanken.
Want hierdoor krijgt de werkgroep nog meer 
stimulans om met dit werk door te gaan!
Onlangs heeft de werkgroep M&O bijeen ge-
zeten om de gelden te verdelen over de pro-
jecten van de Zoeterwoudse missionarissen 
en overige projecten die aan Zoeterwoude 
gerelateerd zijn. Van de Zoeterwoudse missi-
onarissen is nog slechts één missionaris actief; 
pater Fr. van der Poel.
Het bedrag wat wij uiteindelijkhebben kun-
nen verdelen is € 52.750,-. Een twintigtal pro-
jecten zullen binnenkort hun bijdrage over-
gemaakt krijgen.
De werkgroep wil u hierbij nogmaals bedan-
ken voor de inzet op welke manier ook!
U kunt alvast in de agenda noteren dat de 
missieveiling voor 2012 op zaterdag 27 okto-
ber plaatsvindt. Adri Straathof

Werkgroep Zoeterwoude
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Het nieuwe bestuur zal dezelfde ta-
ken en bevoegdheden krijgen die de 
besturen van de huidige parochies 
ook al hebben. Er is wel een praktisch 
verschil: de nieuwe parochie wordt 
zo groot (met wel 12 kerken) dat het 
bestuur er niet zo ‘bovenop zal zit-
ten’ als nu het geval is. Daarvoor 
heeft het bisdom bedacht dat er per 
parochiekern (het nieuwe woord voor 
wat nu nog een parochie is, we zou-
den het graag voor een mooier woord 
inruilen) een pastoraatgroep en een 
beheercommissie komen. 

Pastoraatgroep (PG)
In een aantal van onze parochies is 
zo’n pastoraatgroep er al: een groep 
enthousiaste parochianen die al-
lerlei zaken in de parochiekern op 
elkaar afstemt op het gebied van 
liturgie, catechese, diaconie en ge-
meenschapsopbouw. De PG zorgt dat 
de geloofsgemeenschap bijeen blijft, 

ook als de vaste pastoor of pastoraal 
werker gedeeld moet worden met an-
deren. 
Dat is niet eenvoudig en de leden krij-
gen dan ook coaching en training. 
Een van de leden van het nieuwe pas-
torale team gaat de PG (bege-)leiden 
om de samenhang en opbouw in de 
grote parochie zeker te stellen. Zie 
daarvoor ook het organisatieschema.
Wat de PG precies doet of gaat doen, 
verschilt per parochiekern. Maatwerk 
is belangrijk en de wensen en moge-
lijkheden zijn niet overal hetzelfde. 
Meestal hebben de leden van de PG 
elk hun specialiteit/aandachtsveld 
en daarmee de zorg voor bepaalde 
werkgroepen. De PG komt in principe 
maandelijks bijeen.

Wat is de situatie medio  
maart 2012?
In De Goede Herder bestaat er al jaren 
een PG. Met het vertrek van pastoraal 

werker Marianne Hoogervorst eind 
augustus vorig jaar is de groep ‘ver-
verst’ en telt nu zes leden. De H. Lau-
rentius te Stompwijk heeft een PG 
sinds september 2009 die nu ook zes 
leden telt. De Hartebrug heeft een 
PG sinds september 2010, vlak voor 
het vertrek van pater Peters. Momen-
teel zijn er twee leden, binnenkort 
hopelijk drie. In de Sint Jan te Zoe-
terwoude is (zo stond al in het vorige 
nummer) de PG afgelopen september 
met vier leden van start gegaan. De 
Lam Godsparochie kondigde ook in 
de vorige Rondom de Kerk aan dat de 
PG in oprichting is en zes leden telt. 
In de Joseph, de Lodewijk, de Petrus 
en de Merenwijk is er nog geen PG. 
De verwachting is dat in de eerste 
drie parochies leden van de huidige 
besturen (en in de Joseph ook van de 
Parochiële Adviesraad - PAR) gaan 
overstappen naar de nieuwe PG.

Beheercommissie (BC)
Die bestaat nog nergens in onze 
cluster: een commissie die verant-
woordelijk is voor de zakelijke aan-
gelegenheden in de parochiekern. 
Nu is het overal anders geregeld met 
werkgroepen en commissies, met als 
enige constante dat er overal een 
penningmeester is. Belangrijkste 

taken voor de nieuwe BC zijn de zorg 
voor de financiën en voor de gebou-
wen van een bepaalde parochiekern. 
Hoewel het nieuwe bestuur juridisch 
overal verantwoordelijk voor zal zijn, 
wordt heel veel gedelegeerd. Lokaal 
is er heel veel kennis, inzet en pas-
sie. Bovendien is afgesproken dat de 
inkomsten uit collectes, giften en 
kerkbalans apart (dus per kern) bij-
gehouden worden. Het gaat dus niet 
zomaar op de grote hoop! Ook het on-
derhoud en misschien zelfs restau-

Clustervorming
Tekst: Wilbert van Erp

Hoe is de nieuwe parochie van Leiden en ommelanden straks georgani-
seerd? Per de (nog onbekende) fusiedatum zal de bisschop een nieuw 
bestuur en een pastoraal team benoemen. Aan het hoofd van beide 
staat de nieuwe pastoor. In uitzonderlijke gevallen kan de bisschop 
zelfs twee priesters tot ‘pastoor’ benoemen! Over het pastorale team 
wordt nog nader apart bericht, zodra dat mogelijk is.
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Organisatie van de parochie HH. Petrus en Paulus

Geschiedenis van de kerk in Leiden en ommelanden (4) 

1578 Het Stadsreglement schrijft voor de calvinis-
tische beginselen te leren, om paapsgezinde 
scholen in te dammen.

1579 Kanunnik Willem van Assendelft runt, tot 1591, 
een katholieke school op de  Hooigracht. Het on-
derwijs is zo goed dat burgemeester Van der Werf 
zijn zoon daar op school doet, ook al is het offici-
eel verboden.

1581 Aanklacht tegen Willem van 
Assendelft wegens zijn paap-
se school en het verspreiden 
van een scandaleus boecxken: 
de catechismus van Petrus 
Canisius sj. (Portret). Ver-
bod katholieke eredienst in  
Leiden verzwaard.

1596 Het stadhuis in de Breestraat krijgt een nieuwe 
gevel. Op de pinakels op de balustrade staan klei-
ne gouden halve maantjes, een verwijzing naar de 
geuzenstrijdkreet ‘Liever Turks dan Paaps.’

ca.1600 Stompwijk, Zoetermeer, Nootdorp en Leidschen-

1654 R.K. Statie De Zon in Haarlemmerstraat. 
 De pastoor van de schuilkerk in Stompwijk wordt 

aangeklaagd voor het Hof van Holland vanwege 
openlijke bedevaarten van katholieken naar de 
Mariakapel in Wilsveen. De kapel wordt verwoest, 
maar de bedevaarten gaan gewoon door.

1656 15% van de stadsbevolking (totaal ca. 50.000) is 
katholiek, vooral middenklasse en een kleine groep 
elite. Het aantal communicanten bedraagt ca. 6000. 

1658 Zoeterwoude wordt een aparte statie.
1669 De franciscanen vestigen zich in ‘De Ghecroon-

de Olifant’, het huis op de hoek van de Haarlem-
merstraat en de Kuipersteeg. Daar komt ook hun 
schuilkerk.

1670 Vermelding R.K. Statie Sint Jorissteeg en R.K. Sta-
tie Schoolsteeg. Stichtingsjaar van latere Petrus-
parochie, de statie aan het Utrechtse Veer komt 
definitief in handen van wereldheren.

1682 Splitsing Statie Stompwijk en Zoetermeer
1694 Nieuwe statie De Barmhartige Samaritaan opge-

richt in een huis aan de Hooigracht. Deze statie 

dam vormen één grote statie. Melding van een ka-
tholiek kerkje bij ‘Groene Poort’ in Leiderdorp.

1606 Apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer richt twee sta-
ties in, onder patronaat van Sint Willibrord en Sint 
Bonifacius. De Katholieke kerk in Leiden is – ook in 
de naamgeving – weer missiekerk geworden.

1606 De katholieken kerken tot 1641 in huizen van rijke 
katholieken in Leiden. Rondom Leiden wordt tge-
kerkt in boerenschuren.

1609 Een franciscaan vestigt zich in het geheim in Leiden.
1614 Door drooglegging van het Zoetermeerse Meer 

groeit Stompwijk, dat bij de kerk in Voorschoten 
hoort. Dat leidt tot conflicten, want de Stompwij-
kers kerken liever in Zoeterwoude.

1619 Leidschendam wordt aparte statie.
1621 Rondreizende Jezuïten bedienen schuilkerken.
1621 Strafmaatregel van de magistraat vanwege ge-

heime missen in het Sint-Elisabethgasthuis. Een  
Jezuït wordt verbannen.

1622 In dit jaar zijn er elf priesters in Leiden voor ca. 
3000 gelovigen. 

koos in 1723 de zijde van het jansenisme en werd 
daarmee de moederkerk in Leiden van de Oud- 
Katholieken.

1699 Oprichting R.K. Armbestuur in Oegstgeest.
1703 Oprichting van de eerste stedelijke armen-

school in Leiden.
1736 Tweede en derde stedelijke Leidse armenschool 

gesticht.
1739 Mede op initiatief van de begaafde medicus 

Gerard van Swieten, leerling van de beroem-
de Boerhave, wordt het Roomsch-Catholijk 
Armbestuur opgericht. Als arts bestudeert  
Van Swieten besmettelijke ziektes onder de 
Leidse armen. Dat bewoog hem hiertoe.

1745 Gerard van Swieten wordt lijfarts van keizerin 
Maria Theresia in Wenen. Hij kan als katholiek 
zijn leermeester aan de Leidse Universiteit niet 
opvolgen.

1760 Na 1760 tal van verbouwingen en vergrotingen 
van (schuil-)kerken. Ze worden herkenbaarder 
als kerkgebouw. 

1773 Opheffing Statie van de Jezuïeten aan de  
Pieterskerkgracht, waarschijnlijk door de op-
heffing van de orde der Jezuïeten in dit jaar 
door paus Clemens XIV.

1799 Op 12 april komen de eerste priesterstudenten 
naar het Seminarie in Warmond.

1635 Paulus de Goede, pastoor van de statie Sint 
Bonifacius sticht bij testament het Sint- 
Salvatorshofje aan de Steenstraat.

1638 Vermelding van verering bij het Maria- 
bedevaartsoord Wilsveen bij Leidschen-
dam, die gewoon doorgaat ondanks de  
Reformatie.

1639 Leidenaar Martinus van der Velden, pas-
toor van Stompwijk, raakt gewond bij zijn 
arrestatie tijdens de Mis. Hij overlijdt en 
wordt onder gejouw bijgezet in het familie-
graf in de Pieterskerk en al snel martelaar 
genoemd. Pogingen tot zaligverklaring in 
Rome stranden, waarschijnlijk door contro-
verses rond het Jansenisme.

1640 Het stadsbestuur komt met een strenge 
keur tegen katholieke diensten en het 
godsdienstonderwijs bij mensen thuis.

1641 R.K. Statie op de Appelmarkt.
1642 R.K. Statie in de Bakkersteeg.
1648 R.K. Statie op het Utrechtse Veer. Wordt vervolgd. Jury Smit en Floris Meijsing
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blijven gewoon bestaan! Daarop 
drijven de parochies en geloofsge-
meenschappen en de fusie veran-
dert daar niets aan. De huidige pa-
rochie- of kerkbesturen gaan ver-
dwijnen en ook de parochieraden 
en -vergaderingen verliezen hun 
huidige rol, maar verder blijft al-
les zoals het is. Mocht u nog vragen 
hebben: uw huidige bestuurders 
weten vast het antwoord. U mag 
natuurlijk ook een mail sturen naar 
info@rkleiden.nl.

ratie zijn zaken die je graag lokaal 
organiseert, vanzelf in goed overleg 
met het (centrale) bestuur. Om de 
taken goed af te bakenen is er een 
huishoudelijk reglement opgesteld. 
Kortom, voor de BC is een belangrijke 
rol weggelegd en de hoop is dat een 
groot deel van het huidige kader de 
‘overstap’ wil wagen.

Zijn dit straks de enige ‘clubs’ ter 
plekke? Nee natuurlijk! Alle werk-
groepen, commissies en koren 

PASTOOR
PAROCHIEBESTUUR

o.l.v. pastoor
Pastoraal team

o.l.v. pastoor

Pastoraatgroepen
bij de negen parochiekernen

Beheercommissies
bij de negen parochiekernen

Bisschop van Rotterdam

Toekomstige organisatie

Bisschop 
Godebald 

van Utrecht 
wijdt in 1121 de 
grafelijke kapel 
in Leiden aan de 
heilige Petrus en 
Paulus. De kapel 

wordt al snel 
parochiekerk.

De Franse jongeheren  Kostschool in War-
mond. In 1799 werd het een semenarie.



Kinder Hoek
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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.

Een vroege Pasen?
“Het is dit jaar een vroege 
Pasen!” hoor je de mensen 
zeggen. Is dat zo?
Ik heb het eens nagekeken, 
maar het kan nog veel vroe-
ger. Wanneer 21 maart op 
een zaterdag valt en het is 
die dag ook nog eens volle 
maan, dan is het al op 22 
maart eerste Paasdag.
De eerstvolgende vroegste Pasen is in het jaar 2285, 
dus dat maakt niemand van ons meer mee!
Dit jaar valt Pasen op 8 april, ook best vroeg. Voor 
je gevoel is het nog maar net Kerstmis geweest. Het 
Prinsenkoor gaat direct na nieuwjaar al beginnen 
met de voorbereiding van de Carnavalsmis.
De eerste dag na carnaval is het Aswoensdag. Op 
deze dag laten katholieke en sommige protestant-
se gelovigen in de kerk een kruisje met as op hun 
voorhoofd zetten. Deze as is een overblijfsel van de 
verbrande palmtakjes van de Palmpaasviering van  
vorig jaar. Het askruisje is een uiting van boetvaar-
digheid en in die zin is het een mooie voorbereiding 
op Goede Vrijdag.
We vergeten het nog wel eens, maar Aswoensdag 
en Goede Vrijdag zijn voor katholieken verplichte 
vasten- en onthoudingsdagen. Dat betekent maar 
een keer per dag een volle maaltijd en geen vlees of 
jus uit vlees gebruiken, zo leerden we het vroeger.
Met Palmzondag begint de Goede Week, de laatste 
week van de vastentijd die voorafgaat aan Pasen. 
Het doel van de Goede Week is de overweging van 
het lijden van Jezus, te beginnen met zijn intocht 
als Messias in Jeruzalem, op Palmzondag.
In deze week vieren we ook op Witte Donderdag de 
instelling van de heilige Eucharistie. We herdenken 
dan het Laatste Avondmaal van Jezus. 
Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en ster-
ven van Jezus. ’s Middags om 15.00 uur lopen we de 
Kruisweg. De kinderen van onze parochie die hun 
Eerste Heilige Communie gaan doen, mogen met 
de koster meelopen langs de prachtig gerestaureer-
de staties van onze kerk. 
Paaszaterdag of Stille Zaterdag is de rustdag tussen 
dood en opstanding, dan is er ’s avonds de Paaswake.

Op Paaszondag vieren we de verrijzenis en 
de opstanding van Jezus. Pasen is de be-
langrijkste christelijke feestdag. Pasen laat 
zien dat na verdriet, na lijden en sterven er 
hoop is voor de mensheid. 
U ziet het, van de carnavalsmis tot Pasen 
is een aaneenschakeling van vieringen, die 
eigenlijk niet buiten elkaar kunnen. Het 
kan geen carnaval zijn, zonder Aswoens-
dag en de vastentijd. Het kan geen Goede 
Vrijdag zijn zonder Witte Donderdag. Het  

kan geen Pasen zijn zonder Goede Vrijdag. Het 
is daarom zo belangrijk om niet alleen Pasen te 
vieren, maar ook wat eraan voorafgaat. 
Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd toe 
en Zalig Pasen. Riet van der Ham

Allemaal aan de soep!
Donderdag 8 maart werd, onder flinke belang-
stelling, in het Dorpshuis tegenover onze kerk 
een vasten soepmaaltijd gehouden, met een 
vrijwillige bijdrage waarvan de opbrengst is 
bestemd voor de vastenactie. Speciaal voor de 
actie uit het eigen dorp voor Mi Amigos. Met 
aansluitend een korte gebedsviering. Dit alles 
werd verzorgd door pastoraal werkster Marian-
ne Turk en enkele wijkcontactpersonen. Deze 
groep van 19 mensen heeft in haar ongeveer 
20 jarig bestaan al heel veel goeds gebracht. Zo 
brengen zij o.a. enveloppen rond voor de actie 
Kerkbalans en halen zij de vastenzakjes op. Zij 
bezoeken jubilerende parochianen, maar ook 
zieken, ouderen en nieuwkomers in de paro-
chie. Ook de Kerstkaarten van de parochie en 
Kerststukjes zitten in 
hun pakket. Te veel om 
op te noemen eigenlijk. 
Het wijkcontactwerk wil 
de band tussen de paro-
chianen onderling en het 
bestuur van de kerk ver-
sterken. En dat doen ze 
hopelijk nog heel lang.

Agnes van Boheemen- 
Vollebregt

Familieberichten

Overleden
Tiny Bergen-Bunschoten, 
64 jaar, 13 januari.

Gerarda de Jong- van 
der Poel, 95 jaar,  
26 januari.

Petrus Janson, 90 jaar, 
29 januari.

Corrie Groeneweg-van 
den Kerkhof, 82 jaar,  
20 januari.

Gerard Pijnaker, 83 jaar, 
11 februari.

Nico de Hey, 66 jaar,  
13 februari.
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De symbolen aan een 
Palmpaasstok

Naar welke kerk gaan 
jullie?
De Meerburgkerk. Hij 
heet wel ‘ Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen’ maar alles 
hier in de buurt heet 
gewoon Meerburg! 
Nou, wij kunnen hem 
door het raam zien!

Wat doen jullie daar? 
Simone en Leonie: Wij zijn misdie-
naars, en we zitten allemaal in het kinder-
koor. Evelien pas sinds januari. (Evelien: 
Ik zing de lage stem.) Wij zingen de hoge 
stem!.

Zingen er veel kinderen mee?
Er zijn 26 kinderen. Wij zingen één keer in 
de maand tijdens de gezinsviering en voor 

speciale vieringen, bv. de Eerste 
Heilige Communie. Het Kerstspel 

dat wij op tweede Kerstdag 
uitvoeren is ook heel leuk.

Wat voor liedjes zingen 
jullie?

Wij zingen van alles en nog 
wat. Modern en traditioneel. 

Onze lievelingsliedjes zijn ‘De 
zilveren trein’ en ‘Morgen zal het 

anders zijn.’ Wij zingen in veel talen, 
bijvoorbeeld Surinaams en Latijn. En de 

vredeswens zingen wij in vier talen!

Hebben jullie nog tijd over voor hobbies?
Evelien: Ik zit op gym en zwemmen. Simone: Schaat-
sen en zwemmen. En ik speel dwarsfluit. Leonie: 
Schaatsen en drumfanfare. O ja! Op de verjaardag van 
de drumfanfare gaan wij in de kerk spelen! Dat was ik 
vergeten!

Rond Pasen denken wij vaak aan  
kippen en eieren. Wist je dat er maar 
liefst 50 miljard kippen worden gehou-
den? Helaas niet altijd op een 
leuke manier. 

In de tijd van Jezus was het be-
ter voor de kippen. Ze scharrel-
den lekker overal rond en kon-
den op een natuurlijke manier 

hun eieren uitbroeden. Wist je dat een 
moeder kip al met haar kuikentjes praat 
nog voordat ze uitgebroed zijn? Zo moe-

digt ze hen aan om met hun eitand 
door de schaal te pikken. En na 
‘de geboorte’ zorgt de moederkip 
goed voor haar kleintjes door ze 
warm te houden en naar voedsel te 
leiden.
Ook Jezus wist dat een kip een 

lieve moeder is. Zo zei Hij tegen de inwo-
ners van Jeruzalem: “Hoe vaak heb ik uw 
kinderen niet onder mijn hoede willen 
nemen, zoals een kip haar kuikens onder 
haar vleugels.” Hij was triest omdat ze 
niet naar Hem wilden luisteren. 
Jezus sprak ook over een haan in de dage-
raad. Hij zei tegen Petrus: “Voor de haan 
kraait zal je driemaal zeggen dat jij mij 
niet kent.” Petrus antwoordde “Nooit!” 
Maar later, toen Jezus gevangen genomen 
was, werd aan Petrus gevraagd of hij een 
leerling van Jezus was. Drie keer ant-
woordde Petrus dat hij Jezus niet kende. 
Toen kraaide een haan. Daarom zetten wij 
met Palmpasen een haan op onze stok.

Dieren en Planten in de BijbelDe kip en de haan

Interview met 
Evelien (6), Simone (9) en Leonie (11) Coene

www.rondomdekerk.nu
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Fotowedstrijd 
Palmpaasstok

1. Kruis Het kruis herinnert ons aan het lijden en 
sterven van Jezus.

2. Broodhaan Het brood staat als symbool voor het breken 
en delen tijdens het Laatste Avondmaal. De haan herinnert ons 
aan de haan die kraaide toen Petrus, een apostel van Jezus, uit 
angst voor de soldaten drie keer over zijn vriendschap met Jezus 
ging liegen.
3. Palmtakjes Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok werd 
Hij met palmbladeren toegejuicht.

4. Wit Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier. Wit is de kleur 
van de Verrijzenis van Jezus.
5. Twaalf chocolade eitjes Eieren staan als symbool voor nieuw 
leven en herinneren ons aan de twaalf apostelen.
6. Dertig rozijnen De dertig rozijnen verwijzen naar de zilverlin-
gen die Judas kreeg toen hij Jezus had verraden.

Beste allemaal,
Wij zoeken de mooiste Palmpaas-
stok van 2012!  Gebruik zoveel mo-
gelijk palmpaassymbolen uit de Kinder-
hoek om jullie Palmpaasstokken te maken.
De eerste drie inzendingen die wij vóór 4 
april  per mail op evakessler@ziggo.nl ont-
vangen, krijgen van ons een lekkere paas-
verrassing en hun foto wordt op de website 
geplaatst.

Op de site
Vergeet niet om op de website te kijken! 
Daar vind je vier nieuwe kwartet kaarten  
(met uitleg!) en mooie plaatjes om in te 

kleuren. Alle kinderdien-
sten, ook de Eerste Heilige 

Communie 
vieringen, 
vind je daar.
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H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

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

22 23

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar waarop de Kerk en 
de priesters geen Eucharistie vieren.
De Mis stelt immers het Kruisoffer tegenwoordig en dat ge-

beurt nu al door deze dag.
Het liturgisch jaar plaatst wat 
we vieren in het hier en nu. 
Of anders gezegd: het litur-
gisch jaar neemt ons mee 
naar de gebeurtenis die ge-
vierd wordt. Films over rei-
zen terug in de tijd of back 
to the future, laten eigenlijk 
zien wat het liturgisch jaar 
vermag.
Op Goede Vrijdag bidden we 
de Kruisweg mee, stellen we 
ons open voor het Lijden van 
Jezus als openbaring van Zijn 
liefde en bron van redding. 
Wie wil kan daarna ook ge-

tuigen van zijn geloof door mee te lopen in de Tocht met het 
Kruis door de stad (zie elders). De echte liturgische plechtig-
heden zijn in de avond. Deze bestaan uit drie delen:
1.  De Schriftlezingen met het hele Passie evangelie volgens 

Sint Jan en lange voorbeden voor Kerk en wereld
2.  De Kruisverering
3.  Het ontvangen van Jezus in de H. Communie.
Met Witte Donderdag en de Paaswake vormt deze plechtig-
heid eigenlijk een geheel. De diepste betekenis van Pasen 
ontgaat ons als we die twee andere dagen van het Triduüm 
niet liturgisch meevieren. Vooral op zulke dagen helpt de 
waardige liturgie van de Kerk ons naar het hart van het ge-
loof toe: de dienende, eucharistische, lijdende, gekruisigde, 
begraven, ter helle nedergedaalde en verrezen Jezus. Als 
katholiek verlang je er toch naar om dit kerkelijk mee te 
vieren?!

Pastoor Smith

Nieuwe Evangelisatie
De meeste parochies in Nederland hebben geen plannen 
voor evangelisatie. Een meerjaren onderhoudsplan is er mis-
schien, een campagneplan voor de AKB is er. Een soort jaar-
rooster met de terugkerende zaken en af en toe een jubi-
leum van het een of het ander. Maar een beleid om te doen 
waar de Kerk voor bestaat: Jezus verkondigen, is er niet. Het 
wordt ook niet gemist. Niet alleen vanwege het relativisme 

dat vanuit de wereld de gelovige harten is binnengekomen: 
Laat iedereen toch geloven of niet geloven wat hij wil. Maar 
ook omdat de persoonlijke band met de Heer zoek is. Er is 
al veel gewonnen als men initiatieven van evangelisatie ge-
doogt. Ieder zijn hobby, hoor je dan wel eens: “De een wil 
zen, de ander Jezus verkondigen”. En zo ontstaat er een val-
se veelkleurigheid in een parochie. De Kerk is er niet om zen-
meditatie te houden die wezensvreemd is aan het Evange-
lie. De Kerk is er om Jezus te ontmoeten en te verkondigen. 
Maar wat dus opvalt is dat veel parochies bij nul moeten 
beginnen wat Evangelisatie betreft. Daarom is er een route-
planner opgesteld. Deze is te vinden op de nieuwe website 
www.rkevangelisatie.nl. De eerste stap is deze:
1. Erken de urgentie van evangelisatie
Op dit moment zijn er gemeenschappen en mensen die 
kunnen evangeliseren. In de maatschappij is veel geeste-
lijke armoede, met alle gevolgen van dien. Veranderingen 
gaan snel en we raken als Europa verder van Christus van-
daan. Evangelisatie richt zich dus niet alleen op de per-
soon, maar ook op de hele maatschappij en cultuur. We 
hebben geen tijd te verliezen.
Nog wezenlijker is: “Caritas Christi urget nos, De liefde 
van Christus dringt ons…” (2 Korintiërs 5, 14). 

Nummer 17 wordt opgeknapt
Het kerkbestuur heeft opdracht gegeven om de beneden-
verdieping van Steenschuur 17 op te knappen. Een grotere 
parochiezaal naast de 
kerk is welkom, o.a. om 
straks na de Mis koffie 
te kunnen drinken. En 
andere groepen van 
binnen en buiten de 
parochie kunnen dan 
van deze zaal gebruik 
maken.
Bij deze opknapbeurt 
wordt vooral ook re-
kening gehouden met 
de brandveiligheid en 
de toegankelijkheid. 
Het is dus nog een hele 
klus. Wie weet is het 
werk voor Sacraments-
dag geklaard, zodat 
we na de processie hier 
wat kunnen bijkomen?

Crèche
Die is er elke zondag 
tijdens de twee Missen. 
Een groep vrijwilligers 
zorgt voor toezicht. 
De kinderen kunnen 
aan het begin van de 
Mis gebracht worden. 
Toegang links bij bin-
nenkomst tussen Sint 
Antonius en Sinte  
Thérèse (foto boven). 
Ouders of jongeren 
die om de zoveel we-
ken willen helpen zijn 
altijd welkom.

Pleintje fietsvriendelijker gemaakt
Niet alleen Steenschuur 17 wordt opgeknapt, ook het Ha-
ringpleintje (genoemd naar deken Haring). De vochtaan-
tasting van de kerkmuren wordt aangepakt en meteen 
komen er fietsenstandaards. Dan kunt u ook uw fiets ‘aan 
de ketting leggen’.

Jaar van het geloof
Zoals u weet start in oktober het Jaar van het Geloof. De 
Kerk maakt het ons makkelijk wanneer we plannen moe-
ten maken voor een nieuw seizoen. De Congregatie van 
Geloofsleer heeft zeer concrete punten aangereikt aan bis-
dommen en parochies. Een van die punten is deze: “Het is 
te hopen dat er een hernieuwde toewijding in parochies 
ontstaat voor de verspreiding van de Catechismus van de 
Katholieke Kerk en van andere geschikte bronnen voor 
gezinnen, die de ware huiskerken zijn en de eerste plaats 
voor het doorgeven van het geloof. Dit kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden tijdens huiszegeningen, de Doop van volwas-
senen, het H. Vormsel en Huwelijken. Dit kan bijdragen 
aan de verdieping van de katholieke leer in onze huizen 
en gezinnen, zodat iedereen sterk het vereiste aanvoelt 
het geloof van altijd beter te kennen en aan de toekom-
stige generaties door te geven.” Zeker vanuit de Lodewijk 
en de Joseph zijn we al bezig om dit jaar in te vullen. Hoe 
kunnen we zelf groeien in het geloof, hoe kunnen we de 
rijkdom, schoonheid en actualiteit van het geloof tonen en 
hoe kunnen we mensen die weinig tot niets aan geloofs-
verdieping doen toch wat op weg helpen? U hoort er voor 
de zomer meer over.

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
Maart
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 Catechesefolder.

Donderdag 29 maart
Slot Jezusboek van de Paus.

April
Zondag 1 april Palmzondag.  
Begin Goede Week.

Maandag 2 april 
Avond ‘Op weg naar Pasen’. 
Zie Sint-Josephpagina.

Dinsdag 3 april
• JPLeiden-mis
• Extra biechtgelegenheid
   tijdens en na de Avondmis
• Inlooplezing jongeren. Zie
   www.jpleiden.nl

Woensdag 4 april
11.00-12.00 uur aanbidding
in de Sint Petruskerk met  
biechtgelegenheid.

Donderdag 5 april 
Witte Donderdag Begin H.Triduüm 
- 18.30 uur H. Mis.

Vrijdag 6 april
Goede Vrijdag 
Vasten- en onthoudingsdag
15.00 uur Kruisweg
16.00 uur Tocht met het kruis
19.00 uur Plechtigheden.

Zaterdag 7 april 
Stille Zaterdag
20.00 uur Paaswake.

Zondag 8 april - Pasen
Hoogfeest van de 
Verrijzenis des Heren.

Maandag 9 april 
2e Paasdag
Vertrek jongerenpelgrims naar 
het Heilige Land.

Woensdag 11 april
Bezinningsavond Pater Bots.

Donderdag 12 april
15.00 uur Senioren- en KBO-Mis 
in Lorentzhof.

Zondag 15 april
Zondag van Barmhartigheid
15.00 uur KISIkids (zie elders).

Woensdag 18 april 
Thuiskomst jongerenpelgrims  
naar het Heilige Land.

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

Zaterdag 21 april 
18.00 uur English Mass.

Dinsdag 24 april
JP2-groep.

Donderdag 26 april
Lezing over de Eucharistie 1  
(zie elders).

Zondag 29 april
• 10.00 uur Nederlandse Mis met  
   de jongeren.
• Volleybaltoernooi RKJ.

Mei
Vooraf aan de Avondmissen
Rozenkransgebed.

Donderdag 3 mei
Heer, leer ons bidden:  
de tijd uitzitten?

Zaterdag 5 Mei
• Pater Pio Gebedsgroep
• 18.00 English Mass.

Maandag 7 mei
Bedevaart naar Smakt (zie el-
ders).

Dinsdag 8 mei
• JPLeiden-mis.
• 2e Ouderavond Eerste Heilige  
   Communie.
• Inlooplezing jongeren. Zie  
   www.jpleiden.nl.
• Bezinningsavond  Pater Bots.

Donderdag 10 mei
Lezing over de Eucharistie 2  
(zie elders).

Dinsdag 15 mei
JP2-groep.

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1
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Paasfolder
Hoe vertel je aan iemand die er 
niet zo mee bekend is, waarom 
Goede Vrijdag goed is en wat 
we vieren op Pasen?
Ook al heeft iedereen in Ne-
derland een mening over de 
Katholieke Kerk, steeds min-
der mensen weten waar het 
om gaat. Daarom hebben drie 
katholieke organisaties (Kerk 
in Nood, Samuel, Katholiek 
Alpha Centrum) ook dit jaar 
een Paasfolder uitgegeven. 
Met mooie foto’s en korte 
teksten wordt uitgelegd wat Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag betekenen.
Ooggetuigen Vertellen – Pasen – Staan we er nog wel bij stil.
De folder ligt in de kerk. Neem gerust heel wat exemplaren 
mee om door te geven.

Werkgroep Kosterij Sint Petrus
Elke zaterdagmorgen zijn wij met een grote groep kosters 
en bloemschiksters aanwezig in de kerk. Alle voorbereidin-
gen voor komend weekend worden gedaan om alles zo soe-
pel mogelijk te laten verlopen. De afgelopen week en de 
komende week worden tijdens het koffiedrinken doorgeno-
men met de aanwezigen, terwijl er daarna ook kleine klusjes 
worden gedaan. Dat zijn vaak de standaardprocedures.

Met de hoogtijdagen komt er veel werk op ons af. Bespre-
kingen over de versiering met Kerstmis nemen een hoop tijd 
in beslag en alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. 
Omdat de Kerstsamenzang op de laatste zondag voor de 
kerst in onze kerk gehouden wordt, willen wij de kerk al-
vast enigszins in Kerstsfeer brengen. We beginnen daarom 
al half december met het aanbrengen van de versieringen. 
De grote bomen op het priesterkoor moeten geplaatst wor-
den, alsmede de verlichting. De Kerststalopbouw kost enke-
le dagen werk voor zes man en om alles zo mooi mogelijk te 
maken, wordt met de bloemschiksters (zes dames) overleg 
gepleegd over de bloemstukken die overal moeten komen. 
Alles moet goed met elkaar harmoniëren en dat lukt altijd 
wel. Ook na de Kerstdagen wordt er met meerdere kosters 
en bloemschiksters opgeruimd en na ongeveer twee dagen 
ziet alles er weer piekfijn uit.

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…

Witte Donderdag

In de bovenzaal.
Jezus met de Twaalf.
Hij omgordt Zich met een witte doek
en wast hun voeten.
Want Hij is gekomen om te dienen.
Hij neemt brood en wijn en
deze worden door het woord dat Hij spreekt
Zijn Lichaam en Bloed.
Want Hij is gekomen om te dienen.
Na dit voorbeeld en
met de gave van de Eucharistie
durft Hij te zeggen:
Een nieuwe gebod geef Ik jullie:
Elkaar lief te hebben zoals Ik liefheb.
Hij is gekomen om te dienen.

                Pastoor Smith

De voorbereidingen voor de Paastijd geven een grote druk-
te, zowel met de vieringen, als met de versieringen. Daar-
van is de grafgrot een mooi voorbeeld. Uiteraard blijven de 
vieringen het belangrijkst.
In de tussenperiodes, wij noemen dat de rustige tijd, zijn 
er de nodige begrafenissen en trouwerijen. Wij zijn dan 
altijd present om alles in goede banen te leiden. In de win-
ter en in de zomer moeten de kosters vroeg uit de veren, 
om deuren te openen en voorbereidingen te treffen. De 
bloemschiksters hebben hun eigen indeling gemaakt en 
om de paar weken hebben zij dienst, waarbij zij mooie 
bloemstukken maken.
Ook moeten we de interieurverzorgsters niet vergeten, die 
trouw elke donderdagmorgen de kerk schoonmaken. 
Gastvrouwen en gastheren vormen de cateringgroep die 
voor bijzondere vieringen en concerten de drankjes verzor-
gen.
Eens in de paar jaar gaan wij (de werkgroep kosterij) een 
dagje uit, waarbij ook de partners worden gevraagd, want 
die moeten ons vaak genoeg missen.
Mocht U na dit gelezen te hebben behoefte voelen om 
onze groep te komen versterken, laat dan wat van U horen.

Werkgroep Kosterij,
Koos Schreuder

Jubileumboek én dvd
Vanaf Pasen is de dvd bij het jubileumboek beschikbaar:
•Drie oude filmopname o.a. van de bouw van de kerk.
•Honderden foto’s.
•Tekst van de beschrijving
  van het kerkgebouw.

Voor 14.50 euro verkrijg-
baar bij: 
•Boekhandel De Kler
•Regionaal Archief 
  Leiden 
•Parochiesecretariaat, 
Lorentzkade 16a,
ma, di, do en vrij 10.00 
- 12.00 uur (hier ook 
voor de inleverbon!)

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, 1x per maand 
een Woord- en Gebedsviering.

Zondagmorgen 9.30 uur  
Eucharistieviering, crèche en kin-
derwoorddienst.

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.

Maart
Maandag 26 Maart Hoogfeest 
Maria Boodschap.

Woensdag 28 maart
Palmpaasstokken maken  
Petruszaal 14.00–16.00 uur.

Zaterdag 31 maart
Oefenen misdienaars, lectoren 
en kosters voor de Goede Week.

April
Zondag 1 april Palmzondag
Begin Goede Week
9.30 uur Eucharistie Palmpasen-
processie.

Maandag 2 april Avond Op weg 
naar Pasen. Zie pag. 14.

Woensdag 4 april
11.00–12.00 uur Open Kerk, met 
biechtgelegenheid.

Witte Donderdag 5 april  
Begin H. Triduum
19.00 uur Mis.

24 25

Goede Vrijdag 6 april
Vasten en onthoudingsdag
15.00 uur  H. Kruisweg
16.00 uur Tocht met het kruis
190.00 uur Plechtigheden in de 
H. Lodewijkkerk.

Stille Zaterdag 7 april
•Oefenen misdienaars, lectoren 
en kosteres voor de Paaswake
•GezinsPaaswake om 19.00 uur, 
Kinderkoor
•Paaswake 22.15 uur,  Cantorij.

Zondag 8 April Hoogfeest van de 
Verrijzenis des Heren
9.30 uur Eucharistie Sint-Petrus- 
projectkoor

Maandag 9 april 2e Paasdag
09.30 uur Eucharistie, Samen-
zang. Vertrek jongerenpelgrims 
naar het Heilige Land.
 
Donderdag 12 april
15.00 uur senioren- en KBO Mis 
Lorentzhof.

Zondag 15 april 
Zondag van Barmhartigheid
15.00 uur KISIkids (zie elders).

Woensdag 18 april 
Thuiskomst jongerenpelgrims 
naar het Heilige Land.

Zondag 22 april
Bezoek zusters van Moeder  
Teresa met de Vormelingen.

Mei
Rozenkransgebed op dinsdag  
en donderdag om 19.00 uur.

Maandag 7 mei
Bedevaart naar Smakt  
(zie elders).

Dindag 8 mei
2e Ouderavond Eerste Heilige 
Communie.

Woensdag 9 mei
11.00–12.00 uur Open kerk.

Donderdag 17 mei
Hemelvaart
9.30 uur Eucharistie, 
Sint-Petruskoor.

Zaterdag 19 mei 
15.00 uur Doopviering,  
Kinderkoor.

Petrus slaapt in de hof van Getsemane

Seniorenmis
De twee seniorenmissen die we in Lorentzhof gehouden 
hebben waren zeer goed bezocht. Niet alleen door de ka-
tholieke bewoners en door parochianen en mensen van an-
dere parochies en van de KBO.
In de Paasweek zal er weer een Eucharistieviering zijn, don-
derdag 12 april, 15.00 uur, met erna een kopje koffie. Ieder-
een is welkom.
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Keep the soul alive
In de nacht van 24 op 25 februari is in de Lodewijk-
kerk gebeden voor het ongeboren kind in de Lode-
wijkkerk. Mensen konden in- en uitlopen. Er werden 
teksten voorgelezen en elk uur was een intentie, zo-
als voor moeders van geaborteerde kinderen. Om de 
nacht goed door te komen kon je naar de keuken gaan 
en even iets eten of drinken. Het is mooi te merken 
dat je niet alleen staat in het geloof, als zelfs midden 
in de nacht mensen nog naar God komen. En het is 
fijn om de hele nacht bij God te kunnen zijn en Hem 
te kunnen vragen wat je wilt, zoals zorg voor het on-
geboren kind. Het was een hele mooie avond, die we 
niet snel zullen vergeten…en ik denk God ook niet.

De komende tijd staan voor jongeren twee 
evenementen op stapel: op Palmzondag 1 april 
de Wereldjongerendag en van 27 april tot en 
met 3 mei de pelgrimage naar ‘Heilig Rock’ in Trier. 
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die tijd ook een internationaal jeugdfes-
tival met als thema ‘Maak één wat is ver-
deeld!’ Er worden duizenden jongeren ver-
wacht! Opgave www.vamosamadrid.nl, tot 
5 april. Kosten €99,-.

De Wereldjongerendag op 
Palmzondag is van 13.30 
tot 20.00 uur, met onder 
meer catechese door bis-
schop Van den Hende, diverse workshops 
over kruiswegstaties en ramen van de 
kathedraal, inspirerende heiligen, of 
beklimmen van de toren en gewelven. 
Plaats HH. Laurentius en Elisabethka-
thedraal, Mathenesserlaan 305, Rotter-
dam. Info, aanmelding en kosten www.
bisdomrotterdam.nl. 
Pelgrimage Heilig Rock in Trier
Deze jongerenpelgrimage is van 27 april 
tot en met 3 mei. Eens in de 25 jaar 
wordt deze tunica van Christus, die in  
Trier wordt bewaard, aan pelgrims ge-
toond. Dit jaar gebeurt dat weer, pre-
cies 500 jaar na de eerste keer. Er is in  

Naar de kathedraal en naar Trier!
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Elfstedenfietstocht!
Van 2 tot en met 5 mei is een Elfsteden-
fietstocht voor tieners tussen de 12 en 17 
jaar. Het kamp begint en eindigt bij de  
H. Bonifatius kerk in Leeuwarden.
Er wordt overnacht in tenten. Op het kamp 
worden de tieners uitgedaagd om naar hun 
geloof te kijken en te ontdekken waarom 
het belangrijk is God te kennen. De bege-
leiding, volwassenen en ervaren jongeren, 
staat open voor alle vragen van de tieners. 
Kosten € 90, - per persoon. Aanmelden 
www.stjan.org. Info markstuurman@
hotmail.com of 06-42383006.

RK Volleybaltoernooi!
Ben jij sportief? Of totaal niet? Houd je van een dagje gezelligheid? 
Dan ben je van harte uitgenodigd mee te doen aan R.K. Volleybalto-
ernooi in Leidschendam. Dit wordt georganiseerd door RKJ Leiden. 
Op 29 april 2 is de sporthal de Fluit afgehuurd voor dit Katholieke 
sportevenement. Hou deze dag vrij en stel zo veel mogelijk teams sa-
men. Heb je geen tiener- of jongerengroep en kom je uit de buurt van 
Leiden dan kun je je aanmelden bij marianne@jpleiden.nl. Het to-
ernooi start om 12.00 uur, er wordt er gestreden om de wisselbekers. 
Natuurlijk is er ook genoeg tijd om katholieke tieners en jongeren uit 
het hele land te ontmoeten, want: meedoen is veel belangrijker dan 
winnen. Voorafgaand is er voor iedereen om 10.00 uur een H. Mis in 
de Lodewijkkerk. Meer info www.rkjleiden.nl/volleybal.

l l l  Er staan weer mooie avonden in de agenda! Je bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie zie 
je op www.jpleiden.nl. Als je je dan ook meteen aanmeld op Face-
book ben je altijd van alle nieuwtjes op de hoogte.  l l l  3 april 
H. Mis 19.00–19.30, nadien Inlooplezing 19.30–21.30  l l l 	 9 
tot 18 april Pelgrimstocht Heilig Land. Had je geen tijd om met 
deze geweldige reis mee te gaan? Volg ze op Twitter en Facebook 
en blijf op de hoogte van alle mooie momenten! l l l 	 24 april 
JP2-groep 19.45–21.30   l l l  29 april R.K. Volleybaltoernooi 
12.00–17:00 zie kader   l l l  29 april Tienergroep 19.45–21.30 
8 mei H. Mis 19:00 - 19:30, nadien Inlooplezing 19.30–21.30 10 
mei Verdiepingsgroep 19.45–21.30 l l l 	 11 mei Tienergroep 
19.45–21.30 l l l 	 15 mei JP2-groep 19.45–21.30.  l l l 
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Het Scratchconcert
Dat in een kerkzaal mu-
ziek klinkt is niet vreemd. 
Maar heel bijzonder is het 
als een 40-tal (voor elkaar 
onbekende) musici op een 
zaterdag bijeen komen om 
onder de bekwame en in-
spirerende leiding van diri-
gent Hendrik Jan Brethou-
wer samen een orkest te 
vormen. Een derde van de 
musici kwam uit de Meren-
wijk en de rest uit Leiden en omstreken. Overdag oefenden 
ze op het repertoire om dat diezelfde avond ten gehore te 
brengen. Behalve het orkest was er ook het optreden van 
de solisten. Vele belangstellenden stroomden ’s avonds toe 
naar het scratchconcert. De toehoorders genoten van de uit-
voering en lieten dit blijken met een enthousiast applaus.

Ons 40-jarig jubileum = 
delen met velen

Vanaf 4 september 2011 tot 4 sep-
tember 2012 viert de oecumenische 
geloofsgemeenschap in de Meren-
wijk haar 40-jarig jubileum. De opzet 
van de Regenboog om zoveel mogelijk mensen te laten de-
len in die feestvreugde, kan al geslaagd genoemd worden. 
De voorstelling Titus Brandsma en de Landelijke Oecumeni-
sche Ontmoetings dag: ‘Hoop door de eeuwen heen in kunst 
en cultuur’ werden goed bezocht. De Snuisterijenmarkt met 
kerst en de schilderijenverkoop brachten samen € 2.448,23 
op voor een project in Brazilië. Van het koffieconcert op 
6 januari genoten veel mensen. (Oud-)AKM-leden trof-
fen elkaar op de themadag: ‘De hoop vliegt als een vogel 
uit’. Een doorslaand succes waren het scratchconcert en de 
scratchmusical. 

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

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

De weg

De weg van kribbe naar kruis
De weg die jou was gegeven
De weg van mededogen met wie lijdt
De weg van genezen en helen

De weg waar je niet van af wilde slaan
De weg met een bitter einde
De weg die je alleen moest gaan
De weg van is de Vader nog bij me?

De weg die door de dood ten leven voert
De weg van een onoverwinnelijke liefde
De weg die ook voor ons open ligt
De weg die ons brengt bij de Geliefde

Frances Verhaar
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In memoriam Jan van Well
Jan van Well, een van de grondleggers 
van onze oecumenische geloofsge-
meenschap is op 14 januari op 86-jarige 
leeftijd overleden. Hij werd geboren in 
Zoetermeer en volgde het middelbare 
onderwijs op het seminarie Hageveld 
in Heemstede en het Aloysiuscollege in 
Den Haag. Daarna ging hij rechten stu-
deren in Leiden. Nog tijdens zijn studie 

rechten meldde Jan zich in 1949 aan bij de orde van de Kruis-
heren. Nadat hij in 1955 priester was gewijd en zijn studie 
theologie had voltooid, keerde hij terug naar Leiden om zijn 
rechtenstudie af te maken en tegelijk het team van studen-
tenpastores te versterken. In 1971 werd Jan gevraagd pas-
toor te worden van het Vicariaat in de Merenwijk. Hij kreeg 
daarbij opdracht zoveel mogelijk samen te werken met zijn 
gereformeerde collega ds. Henk Hortensius. Zo ontstond de 
oecumenische geloofsgemeenschap van de samenwerkende 
kerken in de Merenwijk. Jan was een echte bouwer. Hij als 
geen ander wist mensen te betrekken bij de opbouw en 
voortgang van de geloofsgemeenschap. Na 24 jaar pioniers-
werk gaf Jan van Well het stokje van de Regenboog over 
aan Theo Scholtes ofmconv. en ging met emeritaat. Hij bleef 
in zijn geliefde Merenwijk wonen en schreef een boek over 
de ontstaansgeschiedenis van de oecumenische geloofsge-
meenschap: ‘Oecumene Metterdaad’ (1996). De laatste jaren 
woonde Jan in het Kruisherenklooster in Uden. Het tekent 
hem dat hij ook daar inspirerende initiatieven nam. Zo was 
hij de eerste voorzitter van wat later ‘Ter Linde ontmoetings-
plek voor spiritualiteit’ is gaan heten. In onze herinnering 
zal Jan voortleven als de bouwer en onvermoeibare voor-
vechter van de oecumene, maar ook als de verhalenvertel-
ler die de persoon van Jezus voor ons en onze kinderen tot 
leven bracht en relevant maakte. Jan daagde je uit van je 
geloof iets te maken. Hij deed dat alles vanuit een diep besef 
dat hij daartoe geroepen was door de Heer die hij onvoor-
waardelijk diende. Moge hij rusten in vrede. 

VIERINGEN
Iedere zondag 10.00 uur

Viering van Woord en Tafel.
Tijdens deze viering is er een 
crèche voor de allerkleinsten 
en kindernevendienst voor kin-
deren van groep 1 t/m 4 en 
van groep 5 t/m 8 van de basis-
school.
Na de viering is er koffie en  
limonade en gelegenheid el-
kaar te ontmoeten. 

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er 
van 9.30 – 9.45 uur een mor-
gengebed in het Stiltecentrum. 

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Re-
genboog is iedere werkdag van 
10.00 – 12.00 uur geopend voor 
persoonlijk gebed, meditatie  
en bezin ning. 
Mothers Prayers:
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 
uur bidden er moeders voor 
kinderen en andere intenties. 
U bent altijd welkom om mee 
te bidden of een intentie in te 
brengen.

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

Regenboogdis
Vrijdag 27 april een smakelijk 
drie gangen diner, opgave ver-
plicht. Tel. 071 521 43 59.

Oud papier, kleding
Inleveren elke 1e donderdag 
van de maand van 9.00 tot 
21.00 uur bij de Regenboog. 

Voedselbank
Help uw noodlijdende mede-
mens aan dagelijks brood. Dat 
kunt u doen door houdbare 
producten te deponeren in de 
nieuwe kast in de hal.  

Website Regenboog
www.deregenboogmerenwijk.nl
Hierop is veel informatie te vin-
den en u kunt zich er ook op-
geven voor alle activiteiten.

JubILEuMAGENDA

Het lege graf
Vrijdag 30 maart 20.00 uur
Kaarten: voorverkoop € 6,00,
zie website. Verkoop in de Re-
genboog € 7,50.

Laszlo 
Fodor laat 
in zijn (interactieve) 
stuk ‘Het Lege Graf’ de gro-
te vraag van het christelijk ge-
loof op een andere manier zien. 
Een rechtszaak rond de vraag: 
‘Wie heeft dat lichaam doen ver-
dwijnen?’ Getuigen vóór en te-
gen de van lijken roof verdachte 
tuinman komen zich melden bij 
de rechtbank. U bent als toe-
schouwers de jury. U wordt door 
het proces geleid door een over-
tuigde verde diger, een gedreven 
Officier van Justitie en een recht-
schapen rechter. De vraag die be-
antwoord moet worden is: ‘Is  
Jezus’ lichaam gestolen of is Hij 
zelf uit de dood opgestaan’?

Korenscratchuitvoering
o.l.v. Marja Goudzwaard.
Zaterdag 21 april om 20.00 uur. 
In voorverkoop kaarten € 5,-- en 
€ 6,50 aan de zaal. Zie ook onze 
website voor deelname aan deze 
dag. Er hebben zich al zestig men-
sen aangemeld!

Symposium: 
Hoop in een maatschap

pelijke context

Zaterdag 12 mei van
10.00 tot 16.00 uur
Met dit symposium stellen we 
ons zelf de vraag of hoop alleen 
een spiritueel of religieus begrip 
is of dat hoop zich op alle terrei-
nen van het leven kan manifes-
teren.
Kaarten in voorverkoop € 10,-- 
aan zaal € 15,-- + Lunch. 
Zie ook onze web-
site.
Inleider is prof. dr. 
E. Borgman (foto), 
dagvoorzitter prof.
dr. L. Leertouwer.

Kinderen schitteren in Musical ‘Het Geschenk’
Een ster, twee sterren, nou ja drie sterren in een voor-
stelling dat is nog te begrijpen, maar 65 kinderen die de 
show stelen? Ja, dat was mogelijk dankzij Jeugdtheater-
groep De Vliegende Speeldoos. De professionals wisten 
na één dag hard werken met de kinderen een fantastisch 
en stralend optreden in de Regenboog neer te zetten. De 
kinderen kwamen uit de kerken en scholen in Leiden en 
omstreken. 
Thema van de musical was het verhaal van Naäman, een 

belangrijk en rijk man die melaats werd, maar op aandrin-
gen van zijn slavin naar Elisa trok, die wist wat hij moest 
doen voor zijn genezing. Met wát een overgave speelden 
de kinderen hun rol en zongen ze zoals dat in een musical 
hoort. Bijvoorbeeld het lied: “Ook al ben je groot - ook al 
ben je klein - ook al zien ze je niet staan. Alles wat je doet 
- alles wat je zegt - met God kun je het aan - dus laat je 
lekker gaan. Aan het eind van de voorstelling, hoe kon het 
ook anders, reageerde het publiek met een luid applaus. 
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zer dagen een uitnodiging. Anderen dienen zichzelf aan te 
melden bij het secretariaat of via email: vormsellamgods@
hotmail.com.
De voorbereiding gaat pas door bij aanmelding van 7 kinde-
ren! Graag horen we snel van je/u!

De vormselwerkgroep

OJA nam deel aan landelijke Sirkelslag
Begin februari streden maar liefst 370 teams van jongeren 
verspreid over het hele land om de eer en toegangskaarten 
voor Xnoizz Flevo Festival 2012. OJA Leiden was ook van de 
partij met een team van zeven jongeren die vol spanning 
zaten te wachten welke opdrachten ze zouden krijgen. Via 
Xnoizz Webradio startte de wedstrijd om 19.30 uur. 
De eerste opdracht was dat een hele lijst met spullen moest 
worden verzameld. Deze mochten niet gekocht worden of 
uit de ruimte gehaald waar men speelde. De jongeren ble-
ken inventief en splitsten zich op in drie groepen. Vlak voor 
sluitingstijd van opdracht een werden de laatste boodschap-
pen binnen gebracht! Ook de volgende opdrachten (waar-
onder een zestal vragen beantwoorden die via de Webradio 
werden gesteld) werden met veel enthousiasme en overleg 
uitgevoerd.
Bij iedere opdracht waren er punten te verdienen voor ori-
ginaliteit, uitvoering, snelheid en juistheid. De beoordeling 
gebeurde door een locale jury, bestaande uit Hannie van 
der Boog (Lam Gods) en Herman de Geus (PGL). De jury was 
streng maar rechtvaardig. Het team is niet hoog geëindigd, 
maar aan enthousiasme en inzet heeft het niet gelegen!
Helaas was jongerenwerker Pieter Nauta (van de PGL) deze 
avond voor het laatst bij de OJA. Bedankt Pieter voor alle 
begeleiding, inzet en leuke bijeenkomsten,

OJA jongeren en OJA werkgroep

LAM GODSPAROCHIE 

Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG  Leiden, alle werkdagen 9.30-11.30 uur.
Tel.: 071 - 5310162, e-mail: secr@lamgodsleiden.nl, website: www.lamgodsleiden.nl.
Pastoraal werker I. Elling, tel.: 06 20012381. 
Parochie-coördinator N. Bakker-Broxterman, tel.: 071 – 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.

Goede week en Pasen
Als u dit nummer van het parochieblad in handen krijgt is 
het nog volop Veertigdagentijd. Tijd van inkeer en bezin-
ning op ons doen, laten en denken. We bereiden ons voor 
op het Paasfeest.
Pasen, het hoogfeest van Pasen. Het belangrijkste feest in 
het liturgisch jaar voor ons, gelovige mensen.
‘De Heer is waarlijk opgestaan’, kernachtiger kan niet weer-
gegeven worden wat we vieren met Pasen. De opstanding 
uit de dood, dat Jezus leeft, ook al is Hij gestorven. En dat Hij 
ondanks Zijn dood méér levend is geworden dan ervoor. Met 
recht een blijde boodschap! Maar daarmee zijn echter de 
laatste voorbije dagen niet vergeten. Op Palmzondag nog 
feestelijk als koning in Jeruzalem binnengehaald: “Hosanna, 
Zoon van David. Gezegend is Hij die komt in de naam van de 
Heer.” Enkele dagen later het verraad, de angst en de pijn. 
We horen hoe Jezus heeft moeten lijden, hoe Hij terechtge-
steld is, en hoe Hij liefdevol is neergelegd in het graf om te 
rusten in vrede.
Maar dan, op Paasochtend, vroeg in de morgen, vonden zijn 
vrienden de steen weggerold. “Waarom zoekt u de Levende 
onder de doden?” 
“De Heer is waarlijk verrezen”. Dat geloven we. Het Paas-
mysterie, er zijn geen woorden voor te vinden, al zouden 
we dat nog zo graag willen. Het is een indringende geloofs-
ervaring. God heeft Jezus niet in de steek gelaten toen Hij 
tot het uiterste beproefd werd. God laat ons niet in de steek. 
Daarop kunnen we vertrouwen. We mogen gaan in het licht, 
we mogen ten volle leven. 
Van harte wil ik u allen Zalig Paasfeest toewensen!

Inge Elling, pastoraal werker

Vormselvoorbereiding
Jaarlijks worden in onze parochie kinderen voorbereid op 
de toediening van het Heilig Vormsel dat meestal in novem-
ber plaats vindt. Op een informatieavond zal verteld worden 
wat het vormsel inhoudt, waarom er wordt gevormd en hoe 
de voorbereiding zal gebeuren. De avond is bedoeld voor 
kinderen uit groep 8 van de basisschool of het voortgezet 
onderwijs EN hun ouders. 
De avond zal plaatsvinden op dinsdag 17 april in de pastorie 
van de Maria Middelares wijkkerk aan de Rijndijk van 19.00-
20.30 uur. 
Degenen die ingeschreven staan bij onze parochie en ge-
boren zijn tussen 01-05-1999 en 31-12-2000, krijgen een de-
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Longevus
Aan alle direct en indirect 
bij het Longevus Project be-
trokken mensen van de Lam 
Gods Parochie, Ik wil u graag 
even op de hoogte brengen 
van de stand van zaken rond Cruzada de São Sebastião 
(overkoepelende organisatie) en het daartoe behorende 
Longevus Project waar u zich zo van harte voor inzet. Het 
gaat goed en we werken er hard te zorgen dat als de steun 
uit Leiden na het derde jaar stopt we op eigen benen kun-
nen staan. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
uw steun al is geweest om ons op weg te helpen. 

Met hartelijke groet, Mgr. Matthieu Ham.

In februari zijn mijn man en ik bij het 
Longevushuis langs gegaan in Brazilië, 
waar mijn broer Matthieu Ham werkt. 
Met hem hebben wij ongeveer 30 zieke 

of dementerende ouderen bezocht. Hiervan worden twee 
mensen nu geheel verzorgd door de goede giften van de 
onze parochie! Bij ons bezoek zaten de bejaarden bij el-
kaar in een grote zaal, ‘s nachts slapen ze met zes tot acht 
personen op een kamer.
Ook liggen er mensen de hele dag op bed en dan met twee 
tot vier op een kamer. We zagen de mensen die zelf niets 
meer kunnen en in een andere wereld leven.
Het is goed om te zien dat zij een liefdevolle en deskundige 
verzorging krijgen van lieve hulpverleners. De bejaarden 
zijn zichtbaar blij met de persoonlijke aandacht. Sinds kort 
is er een stukje tuin gemaakt en omheind, zodat de men-
sen die dat nog kunnen, even buiten kunnen lopen of zit-
ten met wat hulp.

We hebben grote bewondering voor de mensen die al dat 
goede werk met volle inzet doen! Namens al die mensen 
wordt u hartelijk bedankt voor uw financiële gave.
We hopen dat eind dit jaar, wanneer onze drie jaar onder-
steuning stopt, nog een mooi bedrag overgemaakt kan 
worden. De eerste kans krijgt u bij de boekenbeurs op 
21 en 22 april in de Maria Middelareskerk. Zaterdag van 
13.00-16.00 uur en zondag 10.30-13.00 uur. U kunt tot 21 
april uw boeken inleveren na de zondagvieringen of bij het 
secretariaat. Als u wilt dat ze bij u thuis opgehaald worden, 
hoort Hans Bots (071-576 40 36) dat graag. 

Obrigada, bedankt! Ineke Zonneveld-Ham

Door-de-weekse 
vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Op dinsdag 17 april en 8 mei 
om 9.00 uur een Woord- en 
Communieviering.  
Vrijdag 4 mei om 9.30 uur een 
Eucharistieviering.
Woonzorgcentrum  
Robijnhof
Op vrijdag 13 april om 15.00 
uur een viering.
Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 26 maart en 23 
april om 10.30 uur een viering. 

Overleden
Gerardus Johannes Fredericus 
Montanus overleed op 17 janu-
ari. Hij was 84 jaar en woonde 
Lammenschansweg 369. Vanuit 
de Maria Middelareskerk werd 
hij begraven op ‘Rhijnhof’.

Maria Helena Boting–Overdijk 
overleed op 20 januari.  
Zij was 85 jaar en woonde in 
Zuijdtwijck. Vanuit de Antoni-
uskerk werd zij gecremeerd op 
‘Rhijnhof’.

Op 21 januari overleed 
Johannes Lijten, 97 jaar oud. Hij  
woonde Bachstraat 648.  
Na de afscheidsdienst in de  
Antoniuskerk is hij begraven op 
begraafplaats ‘Zijlpoort’.

Maria Cornelia Azier–de Ridder 
overleed op 15 februari en was 
81 jaar. Ze woonde Jacques  
Urlusplantsoen 225. Vanuit de 
Antoniuskerk is zij begraven op 
begraafplaats ‘Zijlpoort’. 

Wij leven mee met hen die hun 
dierbare hebben moeten ver-
liezen.

Vastenviering
Deze laatste oecumenische vie-
ring in een serie is op woens-
dagavond 28 maart, in de  
Antoniuskerk om 19.00 uur. 

Bijbelavonden
O.l.v. catechete Marieke Maes 
op 19 april en 10 mei in de  
pastorie van de Antoniuskerk. 
Aanvang om 20.00 uur.  
Iedereen is welkom!

Palmzondag en 
Palmpaasstokken
Kinderen mogen op 1 april om 
9.30 uur hun stok meenemen 
naar de Maria Middelareskerk. 
De stokken zijn bedoeld voor 
ouderen of zieke parochianen 
Het kinderkoor zingt. In de  
Antoniuskerk is er ook een vie-
ring, gewoon om 11.00 uur.

Witte Donderdag wordt om 
19.00 uur gevierd in de Maria 
Middelareskerk. We gedenken 
de instelling van de Eucharistie.
Op Goede Vrijdag is de Kruis-
wegviering in de Antoniuskerk 
om 15.00 uur. De Lijdensmedita-
tie is om 19.00 uur in de  
Maria Middelareskerk. In beide 
vieringen is er kruisverering met 
bloemlegging.
Paaszaterdag wordt de Paas-
wake gehouden in de Antonius-
kerk om 21.30 uur met een cere-
monie rond licht, vuur en water. 
Paasochtend vieren we de ver-
rijzenis van Christus. In de Maria 
Middelareskerk is de viering om 
10.00 uur.

Bisschoppelijke Vastenactie
Uw gift kunt u in de bruine kist 
in de Antoniuskerk en de witte 
bus in de Maria Middelareskerk 
doen. Een school in opbouw in 
Adukrom (Ghana) zal er dank-
baar voor zijn en ook Exodus 
Leiden!

Memisa collecte
De speciale collecte tijdens het 
patroonsfeest van de Maria  
Middelareskerk bracht ruim € 
250 op. Hartelijk dank namens 
de stichting Cordaid.

Schoonmaken
Hulp gevraagd bij het schoon-
maken van het kerkinterieur 
van de Maria Middelareskerk op 
maandag 26 maart en 30 april. 
Aanvang 9.15 uur.

Actie Kerkbalans 2012
Rekeningnummer 527247 t.n.v. 
Parochie Lam Gods te Leiden 
staat nog open voor uw steun 
aan de parochie! 

Mgr. Ham met een patiënt en de fysiotherapeute.

Ineke bij het bord.
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Bedevaart naar Smakt

Op maandag 7 mei organiseert de Haagse Bedevaarten de jaarlijkse 
bedevaart naar Sint Joseph te Smakt in Limburg. De geestelijke lei-
ding is in handen van pastoor Smith en diaken Clavel. 

Na het ophalen van de pelgrims bij ver-
schillende opstapplaatsen, begint de reis 
vanaf de Sint-Petruskerk aan de Lamme-
schansweg. Daar is een gezamenlijk koffie 
drinken, waarna de reis naar Smakt be-
gint. Daar vieren we H.Mis ter ere van Sint 
Joseph en is een Limburgse Koffietafel. Na 
de lunch is er een korte gebedsdienst in 
de aloude Sint-Josephkapel. ’s-Middags is 
er een nog een Marialof. De dag wordt be-
sloten met een overheerlijk diner. Hope-
lijk gaan er weer veel pelgrims mee! Zie de 
folder in de kerken. Info bij diaken Clavel 
070 3453829 of 06 53732362.

R
on

dom de Vrijw
illig

ers

Desiree Blom
46 jaar
Vrijwilliger in de parochie 
De Goede Herder

Hoe ben je actief geraakt in de kerk?
Ik ben er gewoon ingerold via mijn ouders. Mijn vader 
Cock de Vriend is jarenlang penningmeester geweest in 
De Menswording. Hij was ook betrokken bij de bouw van 
de kerk. Ik vind het mooi om te zien dat de eerste steen 
van De Menswording op mijn verjaardag is gelegd, op  
9 augustus. Vanaf mijn twaalfde heb ik gezongen in het 
jongerenkoor en lid geweest van de tekstgroep. We zon-
gen in de hele regio! Ik heb wel 23 jaar in dit koor gezon-
gen. In 2002 is het koor gestopt, maar veel leden, onder 
wie ikzelf, zijn gaan zingen in het Popkoor ‘Songs2Sing’ 
in Leiderdorp. We zijn met zeventig mensen, maar het 
Popkoor is niet meer aan de kerk verbonden.

Wat doe je nu aan vrijwilligerswerk voor de parochie?
Zes jaar ben ik actief geweest in de werkgroep voor de 
voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. Vanaf de 
Eerste Heilige Communie van mijn oudste dochter tot en 
met die van mijn jongste dochter. Deze werkgroep was de 
eerste werkgroep waarin we gingen samenwerken met De 
Meerburg en een nieuw project opstartten. Deze samen-
werking is er nog steeds. Nu ben ik bezig met de kinder-
nevendiensten. We doen in elke kerk nu nog afzonderlijk 
de kindernevendienst, maar Netty Vroonhof van De Meer-
burg en ik werken hierbij wel heel goed samen.

Wil je iets vertellen over je geloof?
Dat vind ik moeilijk. Ik ben niet zo’n prater, meer een 
doener, laat mij maar werk oppakken. Ook de hectiek van 
alledag zit mij wel in de weg. Het is lastig om aan gebed 
toe te komen. Gemeenschap vind ik belangrijk, mensen 
bij wie ik me thuis voel. Ik ervaar De Menswording als een 
warm thuis, even aan de koffie met de tuinman, de orga-
nist, met wie dan ook. Dat heb ik in De Meerburg nog niet, 
maar ik ken daar wel steeds meer mensen. Ik vind het wel 
heel erg jammer dat De Menswording wordt gesloten.

Heb je iets bijzonders met het Paasfeest?
Nee, niet zo in het bijzonder. Wel heb ik iets met  
Maria Hemelvaart, 15 augustus. Toen zijn wij gedoopt, 
ja, ik heb een tweelingzus. De kerk is voor mij vooral een 
plaats waar ik, zeker wanneer het even tegen zit, rust 
vind. Een uurtje aan mezelf toekomen. Wel is dat weer 
lastig als mijn kinderen misdienaar zijn, dan zit ik toch 
ook te kijken hoe het gaat en dan ben je weer afgeleid. 
Het is wel mooi om te zien dat mijn zoon Tijn, die ook 
in Joges zit, serieus bezig is met Vasten. Hij draagt zijn 
vastenarmbandje, net als mijn dochters Sara en Linn.

Bibliotheek met goede boeken!
In onze Leidse parochies is sinds enige tijd een bibliotheek te vinden 
met goede katholieke boeken. Deze bibliotheek is te vinden in de pas-
torie van de H. Lodewijkkerk. De boekenlijst is online te vinden op de 
website van de JP2 Stichting, www.jp2.nl/bibliotheek. Naast boeken 
zijn er ook goede dvd’s te vinden. Geïnteresseerden kunnen na de  
H. Missen door de week en in het weekend langskomen om een kijkje te 
nemen en een boek te lenen. Hoewel de JP2 Stichting zich vooral richt 
op jongeren zijn de boeken bestemd voor iedereen! De JP2 Stichting zet 
zich naar het voorbeeld van de Zalige Paus Johannes Paulus II in om het 
Evangelie en de Katholieke Traditie te verkondigen en uit te leggen.

Drie avonden over de Eucharistie
“De bron van het leven van de Kerk is de Eucharistie. Deze waarheid 
drukt niet alleen een dagelijkse geloofservaring uit, maar is een kern-
achtige samenvatting van het hart van het mysterie van de Kerk.” Zo 
begint de encycliek Ecclesia de Eucharistia van de zalige Paus Johannes 
Paulus II. Tijdens deze drie avonden proberen we iets van die bron verder 
te ontdekken. Wat betekent precies de Transsubstantiatie? Hoe is Jezus 
aanwezig? Op welke wijze beleven gelovigen de Eucharistie? Hoe vereert 
de Kerk de Eucharistische Heer? Wat is een Eucharistisch Congres? Dit 
zijn enkele vragen die aan de orde komen, op de donderdagen 26 april 
De Presentia realis door pastoor Smith 10 mei Vormen van Eucharis- 
tische devotie door pastoor Smith 31 mei Het Eucharistisch Congres 
door Tim Schilling. Plaats Parochiezaal H. Lodewijk, Steenschuur 19, 
Tijd 19.45 tot 21.30 uur. De H. Mis is om 19.00 uur. De avonden zijn apart 
te volgen. De entree is gratis en iedereen is welkom!

32

Maria op Goede Vrijdag

het is volbracht
Jezus is dood
ze hebben hem
van het kruis genomen
en neer gelegd
op Maria’s schoot

Maria huilt
ze weet geen woorden
voor haar verdriet
ze zou hem willen troosten
maar ze kan het niet
want machteloos en koud
ligt hij in haar armen
haar kind
waar ze zoveel van houdt
kan ze nu niet verwarmen

stil vallen haar tranen
op zijn gebroken lichaam
op zijn wonden
en opnieuw beleeft ze
de lange lijdensweg
die hij moest gaan
voor onze zonden

Maria huilt 
ze weet geen woorden
voor haar verdriet
hoe kon hij dit doorstaan?
ze begrijpt het niet
……………………………
één troost Maria
Jezus lijdt niet meer
voorbij is alle pijn
en over een paar dagen
zal hij weer bij je zijn

José Simons-Castelein

Rondom de Kerk             maart 201233
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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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24 Za

25 Zo
  5e zondag 40 dagentijd

31 Za

  1 Zo
 Palmzondag

  5 Witte Donderdag

  6 Goede Vrijdag

  7 Za
 Paaswake

  8 Zo Pasen
 Verrijzenis des Heren
  9 2e Paasdag

14 Za

15 Zo
 Beloken Pasen

21 Za

22 Zo
 3e zondag van Pasen

28 Za

29 Zo
 4e zondag van Pasen

  5 Za

  6 Zo
 5e zondag van Pasen

12 Za

13 Zo
 6e zondag van Pasen

24

25

31

  1

  5

  6

  7

  8

  9

14

15

21

22

28

29

  5

  6

12

13

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang

11.15 EV
  St. Josephkoor

20.00 EV
  St. Petruskoor
15.00 Kruisweg

22.00 EV Paaswake
  St. Josephkoor

11.15 EV
  Magnificatkoor
11.15 EV
  Samenzang

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Schola

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

19.30 EV
  Schola Cantorum
11.00 Kinderkruisweg
15.00 Kruisweg
  Dameskoor
19.30 Plechtigheden
  Schola Cantorum
21.30 EV Paaswake
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Hartebrug koor

11.00 EV Eerste HCom-
munie
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

19.00 EV

09.30 EV Palmprocessie
  Kinderkoor

19.00 EV
  St. Petruskoor
15.00 Kruisweg

19.00 EV Kinderkoor
22.15 EV
  Cantorij

09.30 EV
  Petrusprojectkoor
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  Samenzang

19.00 GV
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09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Kinderkoor

19.00 EV
  Gemengde koren
19.00 Lijdensmeditatie
  Gemengde koren

10.00 WCo
  Gemengd koor

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 WG
  Samenzang

09.30 EV
  Gemengd koor

09.30 WG
  Kinderkoor

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.00 EV
  Samenzang

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.30 EV Latijn

15.00 Kruisweg

19.00 Plechtigheden

20.00 EV Paaswake

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

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 Nederlands
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
  English Mass
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof
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10.00 OV WCo

10.00 OV AV
  Kinderkoor

19.30 OV EV
  Regenboogkoor

19.30 OV
  Regenboogkoor

21.30 OV EV
  Regenboogkoor

10.00 OV AV
  Projectkoor

10.00 OV AV

10.00 OV WCo

10.00 OV AV
  Kinderkoor

10.00 OV EV
  Regenboogkoor

10.00 OV AV
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Vieringen in de periode van 24 maart tot en met 13 mei 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 GV
  Kinderkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor
15.00 Kruisweg
  Kinderkoor

21.30 EV
  Jongerenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Jongerenkoor 

11.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

15.00 Kruisweg
  Samenzang

21.30 EV
  Gemengd koor

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Samenzang

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Samenzang

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

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

Mei Mei

April April
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19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

19.30 Viering CD
  Parochiekoor
15.00 Kruisweg SJ

19.30 Kruisverering SJ
  Parochiekoor

21.00 Paaswake CD
  Eigentijds koor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

09.30 GV CD
  Kinderkoor

19.00 EV CD
  Jongerenkoor

09.30 WCo SJ

09.30 Eigentijdse CD
  viering/koor

11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV
  Samenzang

15.00 GV
  Kruisweg

20.30 
  EMS koor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV Eerste  
  H.Communie
  Kinderkoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

11.00 WC0

19.00 WCo
  Samenzang
11.00 WCo
  Parochiekoor

SJ

CD
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