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Maar voor het zover is moeten we he-
laas eerst afscheid gaan nemen:  
kapelaan Michel Remery heeft per  
1 augustus een benoeming aanvaard 
in het buitenland en pastoraal wer-
ker Inge Elling gaat op 1 oktober 
vervroegd met pensioen. Meer infor-

Na het vertrek van Marianne Hoogervorst per 1 september 
2011 als pastoraal werker van de ‘federatie’ aan de oostkant 
van Leiden, is het wat stil geworden op het personele front. 
Er werd in dit magazine wel steeds voortgang gemeld in het 
‘clusterproces’ waarbij de parochies in Leiden en ommelan-
den naar elkaar toegroeien en samen een pastoraal team gaan 
delen. Dat team gaat vijf leden tellen: twee priesters, een dia-
ken en twee pastotale werkers (v/m). 

matie is te vinden op pagina 19 en de 
parochiepagina’s.

Nieuwe pastoraal werker
Gelukkig kunnen we ook verster-
king melden. Per 1 mei is in dienst 
getreden pastoraal werker mevrouw Marlène Falke-de Hoogh uit Den 

Haag. Een interview met haar staat 
op pagina 18. Met haar komst hebben 
de parochies van Leiden en vooral 
de ommelanden een eerste stap ge-
zet om weer tot een volwaardig pas-
toraal team te komen, geleid door 
de pastoors Van der Bie en Smith. 
Mevrouw Falke zal zich de komende 
weken voorstellen aan de diverse 
parochiegemeenschappen zodat u 
haar leert kennen en zij u. Intussen 
gaan we met het bisdom op zoek naar 
een diaken en een tweede pastorale 
werker, want ondanks de grote inzet 
van allerlei vrijwilligers is er veel te 
doen op het gebied van Catechese, 
Diaconie, Gemeenschapsopbouw en 
persoonlijk pastoraat.

Wilbert van Erp, secretaris begelei-
dingsgroep cluster Leiden en omgeving

Sacrament van het H. Vormsel in Sint-Josephkerk
Zaterdag 26 mei is onze bisschop mgr. Van den Hende in Leiden voor het H. Vorm-
sel. Elf kinderen en enkele volwassenen gaan dit kostbare Sacrament ontvangen. De 
Vormelingen komen uit de parochies Hartebrug, Sint Petrus, H. Lodewijk en Sint Jo-
seph. De plechtigheid is dit jaar in de Sint Josephkerk, en begint om 19.00 uur. We 
hopen dat velen van u hierbij zijn, ook om de jonge Vormelingen te ondersteunen 
in hun keuze en geloofsweg. Het Magnificatkoor zorgt voor de zang. Op donderdag 
28 juni is in de pastorie van de OLV Hemelvaart-Sint-
Josephpastorie een thema-avond voor ouders van kin-
deren vanaf 12 jaar (vanaf het H. Vormsel). Hoe hou-
den wij onze opgroeiende kinderen enthousiast voor 
het geloof en voor de Kerk? Ouders uit alle parochies 
zijn welkom! De avond begint om 20.00 uur. Michel Ha-
gen, pastoor in Wassenaar en omgeving en geestelijk 
leidsman van het IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin 
en Opvoeding) leidt de avond. Hij kan er boeiend over 
vertellen, zijn lezing in 2010 was een groot succes!

Wisselingen in het pastorale team

Pastoor Hagen
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‘Mannen van Gallilea, wat staan jullie naar de hemel te staren?’ Deze 
zin uit het boek Handelingen horen we op Hemelvaartsdag. Dit staren 
naar omhoog, naar de hemel, waar Jezus naartoe geheven werd, was 
niet zomaar kijken. Het gaat veel meer over loslaten, en over probe-

ren weer terug te keren naar de werkelijkheid. Heel graag hadden de 
leerlingen van Jezus Hem in hun midden gehouden. Ze kunnen niet 

geloven dat Hij definitief niet meer bij hen zal zijn.

Ga tot Maria.

Christus is bij haar.

Hij zal u aanraken.

Omdat Maria het voor u vraagt.

In: Herman F. de Vries, Maria, een weg tot 
Christus, 2006, uitgeverij Kok Kampen

tonen van Christus. De processie be-
gint om 16.00 uur in de Sint-Joseph-
kerk. We lopen biddend naar en door 
de binnenstad en naar de H. Lode-
wijk. Daar sluiten we rond 17.00 af 
met een plechtig Lof. Nadien is er nog 
een drankje, buiten in de tuin of in 
Steenschuur 17. Info pastoor Smith 
531 8113 of jhsmithpr@gmail.com.

2

Sacramentsprocessie op 10 juni
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“Meer dan leren"
Catechese voor kinderen

Hoop

Hier is het lentenummer van onze Rondom. In deze 
tijd botten bomen weer prachtig uit. Rondommede-
werker José woont sinds kort aan de overkant van de 
singel waar ons huis is en we kijken samen naar de 
groei en bloei van kastanjes, de treurwilg en lindes. 
De lente, als teken van hoop en nieuw leven.  Als ik 
dit schrijf zijn de kastanjes helemaal uitgekomen en 
kunnen we elkaars ramen niet meer zien. 
De meimaand is ook herdenkingsmaand. Op 4 mei 
staan we stil bij onnoemelijk veel leed in de Tweede 
Wereldoorlog en andere conflicten. Maar de dag 
daarna vieren we onze vrijheid. De dood is niet het 
einde. Hoop en  verwachting, die ons houden ons 
gaande. 
In deze Rondom de Kerk kunt u weer lezen wat er in 
onze parochies allemaal gebeurt. Er is veel te doen! 
U kunt er vast weer  inspiratie en hoop uit putten.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

De Sacramentsprocessie is inmid-
dels een vast onderdeel geworden op 
de kerkelijke kalender van rooms-
katholiek Leiden. Hopelijk lopen 
en bidden er weer veel mensen mee! 
Juist in een Sacramentsprocessie 
laten we zien in Wie wij geloven. Het 
is een bidtocht waarbij we achter 
de Heer aan gaan, ons volgelingen 

Elf muisstille kinderen van 3 tot 8 
zitten in de pastorie van de Joseph-
kerk. Ze komen voor de catechese, 
door Laura Valiani en Bernadette 
Ratti, naar de methode van een Itali-
aanse pedagoge en theologe die bijna 
50 jaar samen hieraan werkte. En die 
methode behelst meer dan leren al-
leen. ,,We helpen hier de kinderen 
de geloofsmysteries te ontvangen", 
aldus Valiani, “eerst werken ze zelf-
standig en in stilte aan een bekend 
thema, dan presenteren we een 
nieuw thema, en daarna werken de 
kinderen met materialen om dit in te 
laten werken. Tot slot bidden we.” Het 

nieuwe thema is 
de Doop. “Ik wil 
niet dat Jezus  
doodgaat,” zegt Joris, “dat vind ik 
stom." “Hij is voor ons gestorven, 
maar hij is ook verrezen,” is het ant-
woord, “Hij blijft bij ons als een licht-
je in ons hart. Wanneer?” “Met Pa-
sen!” “En nog meer?” “Bij onze doop.” 
Het catechese-elftal luistert intens, 
ziet zelfs de fotograaf niet, en elk 
gaat voor zich tekenen, werken met 
een maquette of schrijven. “We zijn 
geen school”, f luistert Valiani, “we 
beoordelen niet. Zie het eerder als 
meditatie. De Heilige Geest doet zijn 
werk. Volgend jaar gaan we verder 
met twee groepen, een van 3-6 en een 
van 6-9 jaar. Uiteindelijk komt er ook 
een groep van 9-12 jarigen.” “Ik heb 
een tekening ingekleurd”, zegt Mat-
theo na afloop. “En ik heb geschre-
ven”, zegt Reinout, “en naar deze 
houten vloer zitten staren. Ik heb 
nagedacht over hout, bomen, zaadjes 
en leven.” Meer weten? Kijk op www.
catechesegoedeherder.nl.

Hemelvaart en Pinksteren

ken, voelen de leerlingen de Geest 
die was in Jezus, in zichzelf ade-
men. Ze waren over hun angst heen, 
ze durfden nu te zeggen wat ze eer-
der niet konden uitspreken. Gods 
Geest, vuur, levenskracht, dat was 
wat over hen kwam. Door die Geest 
van God werden de leerlingen uit-
getild boven henzelf. Het vuur van 
enthousiasme, enthousiasme voor 
het goede, brandde in hen. 

Gods Geest ervaren
Mogen ook wij ons hart openen voor 
Gods Geest, die ons ook hedenten-
dage de juiste richting wil wijzen. 
De Geest, die zich laat kennen als 
een storm, maar tegelijkertijd ook 
als een zachte bries. Gods Geest, die 
tintelen doet van leven, maar die 
ook die nauwelijks waarneembare, 
maar toch zo duidelijke stem is die 
tot ons spreekt. Mogen wij de stilte 
zoeken, net als Jezus dat deed als 
hij zich terugtrok om te bidden. Al-
leen op die manier kunnen we God, 
Gods Geest, op het spoor komen en 
ervaren. En kunnen we te weten ko-
men wat God van ons wil.
Van harte wens ik u allen een spran-
kelend Pinksterfeest toe! Dat Gods 
Geest ons mag leiden, dat er verbon-
denheid mag zijn met elkaar. En dat 
natuurlijk niet alleen op Pinkste-
ren, maar alle dagen van ons leven.

Inge Elling, pastoraal werkerwww.rondomdekerk.nu

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk 
wensen u zalig Pinksteren.

PEFC/30-31-435

100%

PEFC Gecertificeerd

Dit product komt uit 
duurzaam beheerd bos 
en gecontroleerde 
bronnen.

www.pefcnederland.nl

Staren naar de hemel is in de bijbel 
kennelijk niet de bedoeling. Ga ver-
der, wordt er eigenlijk gezegd, blijf 
niet steken in hoe het was, en ‘wat 
zou ik graag willen…’. Blijf niet stil-
staan bij het oude, maar open je ogen 
voor wellicht nieuwe dingen.
Verder gaan, waarmee? De leerlingen 
worden aangespoord om de wereld in 
te gaan om daar Gods Boodschap van 
liefde te verkondigen. Die opdracht 
geldt ook voor ons. In het voetspoor 
van Jezus ons leven leven, elke dag 
maar weer, elk moment van de dag. 
In Zijn voetspoor steeds opnieuw het 
goede proberen te doen, de juiste af-
weging proberen te maken, naar eer 
en geweten onze handen uit de mou-
wen te steken in verbondenheid met 
Hem, onze Heer.
Geen gemakkelijke opdracht. Het is 
dan ook een troost dat we het niet 
alleen hoeven te doen. De dagen tus-
sen Hemelvaart en Pinksteren staan 
in het teken van bidden om de kracht 
van Gods Geest. Gods Geest, zoals die 
aanwezig  was in Jezus, en die ook 
ons aan kan sporen tot meer open-
heid naar elkaar toe dan we normaal 
gewend zijn.

Vuur van enthousiasme
En dan, de vijftigste dag van Pasen, 
zeven maal zeven plus een: de dag 
der volmaaktheid, Pinksteren. Als 
een storm, niet meer te onderdruk-

De kinderen krijgen een presentatie over de Doop en over Jezus. 

Info bijeenkomsten Cate-
chese de Goede Herder
Op 7 en 11 juni om 20.00 zijn infor-
matiebijeenkomsten over deze weke-
lijkse catechese die sinds september 
vorig jaar voor Leiden en ruime om-
streken wordt gegeven aan kinderen 
vanaf 3 tot en met 12 jaar. Meer info 
via www.catechesegoedeherder.nl en 
info@catechesegoedeherder.nl.
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In deze aflevering is Frits Biesjot uit Leiderdorp aan het woord. 
Hij noemt zich een Bourgondisch katholiek. Hij houdt van het 
leven. Hij vertelt ook over hoe hij in het leven de grenzen heeft 
opgezocht. En hij wil laten zien waarvoor hij staat. 

Interview
Tekst: José Miltenburg

 5

berokkent. Ik ga ervan uit je als goed 
mens geboren wordt. Die overvaller 
heeft een keuze gemaakt. Ik vroeg 
mij altijd wel af wat er echt toe doet 
in het leven, alleen maakte ik vroe-
ger andere keuzes; nu kies ik niet 
meer voor de snelle wereld, maar 
voor die andere wereld, waar ik vroe-
ger een beetje voor wegliep. Toen de 
bank ging fuseren vroeg mijn lei-
dinggevende of ik niet liever broe-
der wilde worden in een ziekenhuis. 
Die man heeft me aan het denken 
gezet en door hem ben ik de oplei-
ding maatschappelijk werk gaan 
doen. In mijn werk wil ik nu vooral 
oog hebben voor de kwetsbaarheid 
van anderen door er echt te zijn voor 
hen. En ik wil niet oordelen.”

“Je mag van geloof getuigen”
Met straatmissie-activiteiten gaat 
Frits zonder schroom de straat op om 
het winkelend publiek aan te spre-
ken. Hij praat met hen over geloof 
en nodigt hen uit om naar de kerk 
te komen. Veel katholieken hebben 
er moeite mee om zo naar buiten 
te treden maar Frits lijkt dat mak-

kelijk af te gaan. “Al die winkelende 
mensen zijn onderweg. Ik wil ze er 
bewust van maken dat er meer is in 
het leven. Ik ben zelf heel blij met de 
katholieke kerk en ik wil dat graag 
delen met anderen. Op Goede Vrijdag 
loop ik mee in de tocht met het kruis, 
dwars door de Leidse binnenstad. Je 
mag ervan getuigen. Andere men-
sen laten toch ook zien waarvoor ze 
staan? Mensen zijn vaak wat timide 
als het om het uitdragen van het 
geloof gaat. Maar het geloof is iets 
heerlijks. Steek je borst maar voor-
uit. En het is waar, er zijn ook dingen 
niet goed in de kerk, denk maar aan 
het seksueel misbruik. Maar bij het 
voetbal heb je ook de hooligans. En 
toch houd ik van voetbal.”

Bezit, een huis, geld… en dan? Het 
brengt me niet het ware geluk. Sa-
men een bakkie koffie drinken, dat 
is veel gezelliger. En dat je de ander 
iets gunt, dat geeft veel meer geluk.”

“Dat je de ander iets gunt, dat geeft geluk.” 

De voordeur zwaait open en Frits ont-
vangt me hartelijk. Hij en zijn vrouw 
Astrid zijn nog aan het eten maar dat 
vinden ze geen probleem, ik kan met-
een aanschuiven. Astrid haalt een 
extra schaal voor het toetje. Doch-
tertje Saar ligt in bed, maar ze meldt 
zich al snel en mag er ook bij zitten. 
Frits was iemand die altijd wel in was 
voor een feestje en voor voetbal. En 
voor een avondje stappen tot vroeg in 
de ochtend was hij zeker te vinden. 
“Ik leefde altijd in twee werelden. 
Ik zocht de grenzen. De ene wereld 
was die van voetbal en uitgaan. Ik 
wilde daar ook heel graag bij horen. 
Ze vonden me daar geen type om ook 
naar de kerk te gaan. Ik voetbalde bij 
UVS en later bij Heineken. Bij Hei-
neken was het prettig dat het bier 
er maar een kwartje kostte. Maar ik 
ging wel altijd naar de kerk, ook als 
ik tot vroeg in de ochtend was we-
zen stappen. Dan kon ik bijna gelijk 
doorlopen naar de H. Mis. Nu ik ge-
trouwd ben en een dochtertje heb is 
dat veranderd. Ik vraag me nu meer 
af wat er echt toe doet. Mijn vrouw 
Astrid heeft daar een goede invloed 
op. En mijn dochtertje Saar, ze is ne-
gen maanden, heeft mijn leven ook 
veranderd. Ik heb in mijn leven wel 
dingen gedaan die niet van God wa-
ren, maar ik ben God nooit echt kwijt 
geraakt. Nu wil ik vooral een goed 
mens zijn.” 

“Ik houd van mensen”
Frits vertelt wat katholiek zijn voor 
hem betekent. “Ik wil er zijn voor 
iedereen en zonder vooroordelen te 
hebben. Of ik nu met een prins praat 
of een boer, het maakt mij niet uit, 
het gaat erom dat ik de medemens 
zie. Het katholieke geloof zegt: 
je bent gewild, je bent uniek. God 
houdt onvoorwaardelijk van je, wie je 

ook bent, wat je ook doet. De zin van 
het leven heb ik in het geloof gevon-
den. Je kunt niet alles bewijzen in 
het leven, dat hoeft ook niet. Maar je 
kunt wel alles wat je bezig houdt bij 
God neerleggen.
Ik ben parochiaan in de Josephkerk 
in Leiden. Daar zie je alle lagen van 
de samenleving, gestudeerd en niet 
gestudeerd, allerlei types. Ze zijn 
wie ze zijn. Lekker Leids. Ik ben een 
levensgenieter, een Bourgondisch 
katholiek.” 

“Kiezen voor die andere wereld”
“In mijn werk wil ik ook mezelf zijn. 
Wie ben ìk, waar sta ìk voor. Mensen 
kijken vaak naar elkaar, maar waar 
sta je zelf voor. Je bent van waarde. 
Nu ben ik maatschappelijk werker 
maar vroeger werkte ik bij een bank. 
Bij de bank vond ik alles leuk behalve 
het geld. Eén keer heb ik er een over-
val meegemaakt. Het fascineerde me 
waarom een mens een ander schade 

Frits Biesjot: 
“Ik ben God 
nooit echt 

kwijt geraakt.”
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’s Morgens vertelden Patricia 
Mabolia (Diaconie Fransta-
lige Afrikanen) en Therese 
Bisambi (initiatiefneemster 
van het project) over de moei-
lijke situatie in Kinshasa en 
de sikkelcelziekte waar veel 
kinderen in Congo aan lijden. Daarna gingen de 
leerlingen snel aan de slag. “Is dit vrouwen- of he-
renkleding?”, vroeg een leerling. “Tja, zou je het 
zelf aantrekken?” “Nee”, zei hij lachend. “Dan mag 
die op de stapel vrouwenkleding”. Doos vol? Tape 
eromheen, sticker erop en naar het magazijn. Na 
de lunch met Afrikaanse hapjes en Nederlandse 

broodjes werd de laat-
ste kleding ingepakt, 
de rotzooi opgeruimd 
en na een welgemeend 
“Dank jullie wel voor 
deze hulp” werd de dag 
succesvol afgerond: 55 
grote dozen wachtend 
op transport.

M25 Operation Kinshasa: 
Handen uit de mouwen!
Op vrijdag 13 april organiseerde M25 Leiden 
in Diaconaal Centrum De Bakkerij een MaS-
projectdag voor 26 leerlingen van klas 3TA van 
het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Ze pakten 
samen een transport in met ingezamelde kle-
ding en medicijnen voor 
Kinshasa (Congo).
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Bijenkasten 
in Eritrea en 
cursus in het 
houden van 
bijen.

Herbestemming gezocht!

Als een kerk aan de eredienst wordt onttrokken worden 
objecten overtollig. Omdat deze objecten liturgische 
waarde hebben, mogen ze niet worden verkocht. Behal-
ve een functie in de kerk hebben deze voorwerpen ook 
vaak een cultuurhistorische, kunsthistorische én emo-
tionele waarde. Monstransen en kelken bijvoorbeeld 
zijn niet alleen kostbaar, soms ook zijn ze gemaakt van 
omgesmolten juwelen van kerkgangers. Een dergelijk 
voorwerp verdient een nieuwe waardige plaats, liefst 
zo dicht als mogelijk is bij de oorspronkelijk kerk. Ik 
vergelijk herbestemmen wel met orgaandonatie. De 
kerkjuwelen krijgen, net als organen, in een nieuw huis 
een nieuw leven. 
Na mijn kunsthistorisch promotieonderzoek over bid-
prenten in de 17de eeuw vroeg het bisdom Rotterdam 
mij in 2006 voor de Commissie Kerk, Interieur en Kunst 
(KIK), een soort welstandscommissie voor de kerk. Na 
de fusie in 2010 van de bouwbureaus van de bisdom-
men Rotterdam en Haarlem-Amsterdam, werd ik ook 
consulent kunstzaken. In deze functie ondersteun ik 
parochies bij het moeilijke en vaak emotionele proces 
van kerksluiting. Met mijn artikelen in ons bisdomblad 
‘Tussenbeide’ probeer ik steeds aandacht te vragen voor 
mooie, maar moeilijk her te bestemmen voorwerpen, 
zoals kruiswegstaties. Makkelijker her te bestemmen 
zijn bijvoorbeeld  kelkdoekjes, beelden, schilderijen en 
tabernakels. Er is overigens sprake van ‘herontdekte’ li-
turgische gebruiken: zo stonden bijvoorbeeld jarenlang 
monstransen te verstoffen, nu is er weer vraag naar en 
worden ze weer tevoorschijn gehaald voor aanbidding. 
En kleppers en ratels hebben voor Pasen in veel kerken 
opnieuw geklonken.
Ook uit het buitenland komen vragen naar voorwerpen, 
bijvoorbeeld van de Blauwe Zusters, voor inrichting 
van opnieuw in gebruik genomen kerken in voormalige 
Oostbloklanden. En onlangs bracht een herbestem-
mingsproject mij en mijn collega van het bisdom Den 
Bosch naar de Dominicaanse Republiek. Rijke eiland-
bewoners hadden een transport gefinancierd van drie 
zeecontainers voor de inrichting van een mooie nieuwe 
kerk in een arme sloppenwijk. 
In Leiden zijn onlangs paramenten herbestemd. De 
koster van de H. Hartkerk in de Haagse Schilderswijk 
droeg vol trots een aantal kazuifels, die hij 40 jaar had 
gekoesterd, over aan de koster van de OLV Hemelvaart/
Sint- Josephkerk. Met Pasen kon ik daar het prachtige 
witte driestel bewonderen en dankte ik God dat ik dit 
mooie werk mag verrichten!

Evelyne M.F. Verheggen
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Benedictus XVI zeven jaar paus
pontificaat behoort de zaligverkla-
ring van paus Johannes Paulus II 
op 1 mei 2011. Volgens het Vaticaan 
verkeert de paus in uitstekende ge-
zondheid. Dit blijkt uit de bezoeken 
van Benedictus aan Mexico en Cuba, 
vlak voor de drukte van de Goede 
Week en Pasen. Wel neemt de paus 
zich meer in acht. Hij wil spaarzaam 
omgaan met zijn krachten.

Op 19 april was het precies zeven jaar 
geleden dat paus Benedictus XVI  tot 
265ste paus werd gekozen in een con-
claaf na op de dood van de zalige paus 
Johannes Paulus II. De paus bereikte 
deze mijlpaal in dezelfde week dat hij 
zijn vijfentachtigste verjaardag vier-
de. Ondanks zijn hoge leeftijd maak-
te hij zevenentwintig buitenlandse 
reizen. Tot de hoogtepunten van zijn 
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Bijna 700 mensen waren vrijdag  
27 april getuige van de zegening 
door onze bisschop. J.H.J. van den 
Hende van de negentien beelden van 
de Martelaren van Gorcum in de Be-
devaartskerk te Brielle. De bisschop 
deed dit aan het eind van de feeste-
lijke Eucharistieviering bij de her-
opening van de gerestaureerde Om-
megang. De Martelaren van Gorcum 
stierven een gruwelijke marteldood 

op de plaats waar nu het Martelveld 
ligt, achter de Bedevaartskerk. De 
Ommegang omsluit dit Martelveld. 
In 1572 probeerden de Geuzen de ne-
gentien martelaren te dwingen hun 
geloof in de Eucharistie op te geven, 
maar zij weigerden. 
Zaterdag 7 juli is weer de jaarlijkse 
Nationale Bedevaart naar de Brielle. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.bisdomrotterdam.nl.

Grote belangstelling heropening Brielse Ommegang

Het Imkerproject, het Internationale Jubi-
leumproject van de 25-jarige Bakkerij, liep 
met Pasen af. Dit project is bedoeld om ge-
zinnen van oorlogsslachtoffers in Eritrea 
te helpen aan bijenkasten. 

geweldig! De teller is begin dit jaar 
opgelopen tot ruim € 14.000, waar-
van € 3.700 euro via de Avondmaals-
collecte in de wijkgemeenten van de 
Protestantse gemeente Leiden; de 
rest via particuliere initiatieven, ex-
tra aandacht in wijken en parochies 
en giften van particulieren. Namens 
de gezinnen in Eritrea hartelijk dank 
aan alle gevers!

Imkerproject, werden 
we op de hoogte gehou-
den van de voortgang 
van het project. Zij 
bracht enkele malen 
een bezoek aan Eritrea. 
Eind februari meldde 
The Eritrean National 
War Disabled Veterans’ 
Association (ENWDVA) 
dat met de eerste op-
brengst van de inzame-
lingsactie 64 bijenkas-
ten en bijenkolonies zijn 
geleverd tegen een schap-
pelijke prijs. 

Geweldige opbrengst
Er werden 32 gezinnen 
geselecteerd, die in aanmerking 
kwamen voor het houden van de 
bijenkasten. Zij kregen van deskun-
digen van het Ministerie van Land-
bouw van een training in het houden 
van bijen en langzamerhand zijn de 
meeste bijenkasten al in gebruik 
genomen. De opbrengst van het 
Imkerproject is intussen meer dan 

Zo kunnen zij in hun levensonderhoud 
voorzien met de verkoop van de ho-
ning. Dankzij een startsubsidie van 
Stichting Tsinaat en Cordaid hadden 
aanvankelijk 30 gezinnen bijenkasten. 
Het was de bedoeling dat dat met de 
opbrengst vanuit Leiden 60 gezinnen 
zouden worden. 
Via de uit Eritrea afkomstige Terhas 
Semere, bestuurslid van de Stichting 
Tsinaat (hulp aan gehandicapten in 
Eritrea) en initiatiefneemster van het 

Wat is jouw favoriete plekje in Lei-
den, waar voel jij je thuis? Rond 
die vraag gingen jongeren van M25 
Leiden en cliënten van de dag- en 
nachtopvang van De Binnenvest 
op dinsdag 6 maart al tekenend 
met elkaar in gesprek in Diaconaal 
Centrum De Bakkerij. De antwoor-
den liepen uiteen van de rust die je 
vindt op de Burcht, tot de drukte 
van het Centraal Station. Gelukkig 
ontdekte iedereen al snel één grote 
overeenkomst: een gebrek aan te-
kentalent! Dat kwam de onderlinge 
sfeer alleen maar ten goede. 

Resultaat van de avond: een boei-
ende, creatieve, leerzame en vooral 
ook erg gezellige onderlinge ken-
nismaking ter voorbereiding van een 
rondleiding door de leefwereld van 
een dak- en thuisloze op vrijdag 20 
april. Lees de verslagen van Hannah 
en Jacky op www.m25leiden.nl.

Imkerproject in Eritrea groot succes

Lintjes voor parochianen!
Op vrijdag 27 april zijn zeven parochianen van onze parochies koninklijk onder-
scheiden. A.P. van Boheemen van de H. Laurentiusparochie in Stompwijk werd 
gedecoreerd voor zijn verdiensten gedurende zijn tijd als pluimveehouder (40 
jaar), de vele besturen en studieclubs die hij heeft opgezet en bestuurd, voor 
acht jaar lidmaatschap van het kerkbestuur en jarenlang penningmeesterschap 
van het bestuur van de Parochie Caritas Instelling. In Zoeterwoude zijn vier 
parochianen van de parochie Sint Jan’s Onthoofding gedecoreerd. Mw. C.F.M. 
van der Salm voor haar verdiensten voor het koor Iduna en haar andere vrij-
willigerswerk, waaronder mantelzorg. Mw. M.C.E. van Es-Berk kreeg een lint-
je voor onder meer haar jarenlange inzet als organist bij diverse koren. L.L.A. 
van Es, haar echtgenoot, werd ook gedecoreerd vanwege onder andere zijn 
verdiensten als dirigent en organist. Samen helpen zij ook de H. Laurentius in 
Stompwijk uit de brand. A.M.A. van Leeuwen werd onderscheiden vanwege zijn 
jarenlange inzet voor het koor Iduna en zijn vrijwilligerswerk, onder meer als 
chauffeur voor cliënten van Swetterhage. In Leiderdorp ontving mw. S.P.M. de 
Vriend-Develing de onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk in de Menswor-
dingkerk en de parochie De Goede Herder en haar mantelzorgwerk. J.L.H. van 
Polanen werd gedecoreerd vanwege o.a. zijn vrijwilligerswerk bij de parochie 
De Goede Herder, buurtvereniging Zijlkwartier en VluchtelingenWerk Zuid-Hol-
land. Alle deze gedecoreerden werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
In Leiden werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau dr. J. Swen, oud-anesthe-
sioloog bij het LUMC, onder meer lid van de werkgroep MOV/ZWO/diaconie van 
de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk, bestuurslid van de 
Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband, bestuurslid van Diaconaal 
Centrum de Bakkerij en vrijwillig anesthesist in ‘s Landhospitaal in Paramaribo.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

6  7

Week Nederlandse Missionaris
Van 17 tot en met 28 mei is weer de Week van de Nederlandse Missionaris 
(WNM). Tijdens deze Pinksteractie is de landelijke collecte, vastgesteld door 
de Nederlandse bisschoppen. Hiermee kan het werk en welzijn van de Neder-
landse missionarissen en missionair werkers wereldwijd worden gefinan-
cierd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten 
zich, geïnspireerd door het geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. 
Dit jaar staat het jongerenwerk Afrika centraal. Dankzij de missie leren deze 
jongeren, naast kennis en vaardigheden, ook normen en waarden waar zij 
hun leven lang iets aan hebben. U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks over-
maken naar Week Nederlandse Missionaris, bankrekening 676, Den Haag. Zie 
ook www.weeknederlandsemissionaris.nl.

M25 
Thuis in Leiden
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Jongeren en dak- en thuislozen al 
tekenend met elkaar in gesprek.

Therese Bisambi

http://www.weeknederlandse
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En ook in de Geloofsbelijdenis staat: 
de vergeving van de zonden. Ook 
spreken veel teksten in de kerkelijke 
liturgie van vergeving. Het gaat hier 
duidelijk niet over de seculiere in-
vulling van excuses aanbieden of het 
weer goed maken na een ruzie.

Geven
In ons Nederlandse woord ‘verge-
ven’ zit ‘geven’. Ver-geven heeft met 
geven te maken en dat neemt ons 
meteen mee naar het hart van de God 
zelf. God is liefde, Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Thérèse van Lisieux 
zegt heel mooi: “Liefde is geven en 
wel zichzelf geven”. We zouden kun-
nen zeggen dat ‘geven’ de grondhou-
ding van God is. De mens is door Hem 
geschapen om in die beweging van 
geven mee te gaan. We weten dat die 
beweging doorbroken is, door de zon-
de, door onliefde en door ongeloof. 
En dan komt er een extra vorm van 
geven bij, namelijk ver-geven.

De breuk herstellen
Het wezen van de zonde is de breuk 
in de liefde, in de relatie. Zonden 
schaden de liefde en de band met de 
ander. Zonde is dus wezenlijk relati-
oneel. Dat verklaart een beetje waar-
om mensen die de relatie met God 
niet meer of steeds minder kennen, 
zich ook steeds minder van zonden 
bewust zijn. Dat God ons vergeeft 
kan pas begrepen worden, als men 
ervaart wat zonde is. Zonder natuur-
lijk in een ‘schuldcomplex’ terecht 
te komen. Ook dat heeft niet met de 
echte relatie met de Heer te maken, 
maar met een karaktergevoeligheid.
Ver-geven begint dus bij God. Wij 
hebben Zijn vergeving nodig. Zoals 
onze paus zo mooi beschrijft in zijn 
Jezusboek II, kan God niet goedkoop 
zonden vergeven door ze ‘weg te 
wimpelen’. Daarom vergeeft God door 
het meest kostbare te geven dat Hij 

Het woord ‘vergeven’ kom je in het Nieuwe Testament overal 
tegen. Het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze schuld zoals ook wij 
aan anderen hun schuld vergeven.’ De opdracht van de Heer 
om zeventig maal zeven maal te vergeven (Matteüs 18,22). 
Jezus’ woord aan het Kruis: Vader, vergeeft het hun… 

doop – alle persoonlijke zonden weg. 
In het Sacrament van Boete en Ver-
zoening – de Biecht – laat Jezus ons 
horen dat we vergeven zijn. Hier ont-
vangen we ook de genade om zelf te 
kunnen (gaan of blijven) vergeven. 
Alles in het katholieke geloof hangt 
immers met elkaar samen.

heeft: de Vader geeft zijn Zoon, de 
Zoon geeft Zijn leven… En wij mo-
gen ontvangen, ons vergeven weten.

Proces met hemelse hulp
Op onze beurt kunnen wij mensen 
van vergeving worden. Christenen 
zouden zich mogen ‘onderscheiden’ 
door hun bereidheid tot vergeven 
en vergeving vragen. Soms is dat 
een proces van jaren, vooral waar 
zonden in ons diepe wonden hebben 
geslagen. Want iedereen weet dat 
echt vergeven meer is dan het alleen 
uitspreken. Als we het echt menen 
komen we er nadien niet meer op 
terug. Een christen kan daarom niet 
over vergeving spreken zonder de 
twee Sacramenten van vergeving te 
noemen. Het heilige Doopsel wast de 
erfzonde en – bij een volwassenen-

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

Alicja Gescinska schrijft over vrijheid. Er is 
negatieve vrijheid en positieve vrijheid. Te-
genwoordig gaat het vooral over de negatie-
ve vrijheid: de afwezigheid van beperkingen 
en van externe inmenging. Daartegenover 
staat de positieve vrijheid: het vermogen om 
te doen wat goed is, de zelfverwerkelijking 
van de mens.
De negatieve vrijheid is de vrijheid te doen 
wat je wilt. Maar wat betekent deze vrijheid 
voor kansarmen, allochtonen, verslaafden, 
meelopers, racisten, geesteszieken, pedofie-
len, comazuipers et cetera? “Een onbegrens-
de vrijheid mondt meteen uit in onvrijheid.”

Auteur Alicja Gescinska
Titel De verovering van de vrijheid: Van luie mensen, de 
dingen die voorbijgaan
Uitgever Lemniscaat, 2011 Prijs € 19,50
ISBN 978 90 477 0354 9 Aantal pagina’s 219

Positieve vrijheid is de vrijheid van betrok-
kenheid, niet die van onverschilligheid, 
niets doen en verveling. “Ieder leven kan 
nochtans een kunstwerk zijn, want iedere 
mens kan goed zijn en liefhebben.” Dit is 
ook de vrijheid die het christendom leert. 
Deze ware vrijheid kent verantwoordelijk-
heid, vraagt grenzen en beperkingen en 
vraagt oefening en ontwikkeling.
Gescinska kwam in 1988 als zevenjarige uit 
het communistische Polen naar België. Nu 
is zij filosoof aan de Universiteit van Gent. 
Zij schrijft beeldend en uit eigen ervaring. 
Het is een vlot leesbaar boek.

Thema: Katholieke begrippen
Tekst: Pastoor Smith

Vergeven – Met geven breng je het ver

Thérèse 
van Lisieux 
(1873-1897: 
“Liefde is 
geven en 
wel zichzelf 
geven.”
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Concerten in de Hartebrugkerk
12 mei – 20.15 uur 
English Choir met orkest Sonante.

Mozart Requiem – Purcell Funeral Sentences – 
M.Haydn Laudate Populi.
o.l.v. Hebe de Champeaux
www.lec.nl

13 mei – Middagconcert 
William Byrd Vocaal Ensemble.

Werken met orgelbegeleiding. Muziek van o.a. Elgar 
– Britten - César Franck - Jean Langlais en Fauré.
o.l.v. Nico van der Meel
www.williambyrd.nl

2 juni Leidse Orgeldag
Stichting Orgeldag Leiden vanaf 10.00 uur

Stadswandeling door Leiden met bezoek aan
orgelpresentaties in de Pieterskerk, Lodewijkkerk
Hartebrugkerk, Marekerk en Hooglandse Kerk
In de Hartebrugkerk om 13.30 uur
www.stichtingorgelstadleiden.nl

men van Joan Tacx, omdat hij zijn taak als coördinator 
van de misdienaars en acolieten heeft beëindigd. Voor 
hem bloemen en een cadeau maar ook nog een uitje met 
de hele groep misdienaars en acolieten naar Rotterdam. 
Diergaarde Blijdorp was de eindbestemming waar ver-
schillende routes werden gelopen. Geen straf, want het 
weer voelde na de extreme vorstperiode lenteachtig aan. 
Voor het pasgeboren leeuwenwelpje was het kennelijk 
nog niet warm genoeg, want die was jammer genoeg nog 
niet buiten te zien. 
Het zien van al die wilde dieren maakte kennelijk erg 
dorstig want, zoals Wim Verschuren vertelde, er ging tus-
sen de bedrijven door wel een halve liter cola naar bin-
nen! Aan het eind van de middag ging de reis terug naar 
Leiden waar met een gezellig etentje deze leuke dag blij 
werd afgesloten.

Wil jij ook zo’n blije misdienaar worden?
Meld je dan aan bij Joachim Oude Vrielink:
Tel. 071 301 87 86    j_oudevrielink@gmx.net

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

Vieringen:
Door de week: 
Iedere dinsdag en donderdag: 
om 9.00 uur Eucharistieviering.

Op zondag: 
om 11.00 uur Eucharistie- 
viering.
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van 
dit blad.

Kinderwoorddienst: 
Met indeling voor kinderen 
van groep 1 t/m 3 van de basis-
school en voor kinderen  van 
groep 4 t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
20 mei, 3 juni, 17 juni.

Huwelijksvieringen:
12 mei 14.30 uur
Tjitske Reinards en
Dirk Degroote.

6 juli 15.30 uur
Margreet Pröpper en
Rick Rijnbeek.

Doopviering:
10 juni 13.00 uur
Lucca-Milo Crapanzano.

Vormselviering:
26 mei om 19.00 uur
in de St. Josephkerk.

Koffiedrinken: 
Na de zondagviering op: 3 juni 
en 17 juni in de Romanuszaal
(op 20 mei is er geen koffie-
drinken).

Voedselbank:
Inzameling achterin de kerk op 
zondag: 3 juni en 8 juli.

Vergaderingen: 
Collectantencollege
26 juni om 20.00 uur  
in de sacristiezaal.
Onderhoudscommissie
14 juni om 10.00 uur  
in het secretariaat.
Kerkbestuur en Pastoraatgroep
Eerste donderdag van de 
maand om 19.30 uur  
in het Parochiecentrum.

Eerste Heilige Communie 15 april
Ze hebben er lang naar uitgekeken: Lily, Edith, Nienke,  
Rogier, Esmay, Claire, Heaven, Floriaan, Yannick, Daniel,  
Patrick, Carla, Koosje en Isabelle. Er werd wekenlang voor-
bereid en geoefend, want de dag van je Eerste Heilige Com-

munie is heel belangrijk. 
Het is een dag om nooit 
te vergeten. Ze stonden 
er dan ook stralend bij, 
alle veertien kinderen, 
voor een volle kerk met 
familie, vrienden, beken-
den en andere bezoe-
kers. Iedereen kon vol 

belangstelling volgen hoe alle kinderen een taak hadden in 
de viering en tenslotte begeleid door hun ouders naar voren 
kwamen om voor het eerst de Communie te ontvangen.
Aan het einde van de viering hebben zij hun begeleiders 
Kirsten en Joachim en pater Peters hartelijk bedankt. Want 
van hen hebben zij veel geleerd en zij maakten ook een ge-
zellige tijd door met elkaar. Maar ook de ouders werden niet 
vergeten. Zij kregen een mooie witte roos van hun kind uit 
dankbaarheid voor het feit dat zij hen op de weg van Jezus 
hebben gezet en die weg met de kinderen blijven volgen. 
Voordat ze het feest thuis verder konden gaan vieren wer-
den de communicanten nog door veel aanwezigen gefelici-
teerd.

Aandacht voor de kinderen
Er is een leuke groep kinderen die regelmatig deelneemt 
aan de kinderwoorddiensten in de Hartebrugkerk. Deze 
groep is langzamerhand zo gegroeid, dat de begeleiders 
naar versterking zoeken om de kinderen voldoende aan-
dacht te kunnen geven. Wie kunnen hen helpen? Dat kun-
nen ouders zijn, maar ook grootouders, jonge mensen of 
anderen die zich graag met kinderen bezig houden. Victoria 
Schoppink-Twist is met veel plezier bereid om u meer te ver-
tellen over wat er verwacht wordt van de begeleiding van 
de kinderwoorddienst. Vraag vrijblijvend informatie of meld 
u bij haar aan: tel. 071 523 65 56.

Afscheid René Verhoeff
Ruim twintig jaar heeft René Verhoeff het Hartebrugkoor 
geleid. Aan die periode kwam twee jaar geleden vrij plotse-
ling een einde toen een ernstige ziekte zich openbaarde en 

René bovendien na een zware operatie getroffen werd door 
levensbedreigende complicaties. In de nasleep daarvan werd 
duidelijk dat de inspanningen om een vierstemmig koor te 
leiden teveel zouden gaan vergen van zijn conditie. Op 1 
maart is Theo Goedhart aangesteld als nieuwe vaste dirigent 
van het Hartebrugkoor. Dit tot grote tevredenheid van René 
die in Theo een waardige opvolger heeft gezien. 
Op woensdag 16 mei nemen we dankbaar afscheid van René 
als dirigent. Uiteraard zal bij dit afscheid het Hartebrugkoor 
van zich laten horen o.l.v. Theo Goedhart. Iedere belangstel-
lende is welkom om hierbij te zijn en de gelegenheid te be-
nutten om persoonlijk afscheid te kunnen nemen
in de Hartebrugkerk aanvang: 19.30 uur.

Het Sacrament van het Vormsel
Een groepje van zeven enthousiaste jonge mensen is be-
zig om onder leiding van Jos Frantzen in de Hartebrug zich 
voor te bereiden op het ontvangen van het Sacrament van 
het Vormsel. Aan de hand van het project ‘In Vuur en Vlam’ 
wordt steeds meer duidelijk wat de betekenis is van dit  
Sacrament. Maar er staat nog meer op het programma: 
helpen bij de Zusters van Moeder Theresa, deelname aan 
een collagewedstrijd en tenslotte op 26 mei de Vuurdoop 
in Rotterdam. Dat wordt spannend, vooral ook omdat op 
diezelfde dag ‘s avonds om 19.00 uur het Vormsel zal wor-
den toegediend door bisschop H. van den Hende in de Sint-
Josephkerk aan de Herensingel.

Vervoer naar de kerk
Aan personen die slecht ter been zijn en toch graag de zon-
dagviering in de Hartebrugkerk bezoeken willen wij een 
mogelijkheid gaan bieden voor persoonlijk vervoer. Om de 
behoefte daaraan te inventariseren willen wij u vragen om 
u aan te melden wanneer u daarvoor in aanmerking wilt 
komen. U kunt daarvoor contact opnemen met:
Aad Kreuger, tel. 071 341 26 82 of
aad.kreuger@planet.nl

Blije misdienaars in Blijdorp
Het begon op 26 februari allemaal zoals op een gewone 
zondag. De misdienaars en acolieten vervulden hun normale 
taken. 
Maar aan het eind van de viering werd er afscheid geno-

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  
vrijdag 10.00 – 14.00 uur.

Bloemengroet
Aanvragen bij parochiecentrum
071 512 04 01 op  dinsdag en  
vrijdag 10.00 – 14.00 uur.

Getrouwd
4 april 2012
Barbara Petryszyn en Vincent Kool

20 april 2012
Hilke Conradi en Hugo Kevenaar

Overleden
Rob Devilee op 3 maart 2012.
Rob werd op 10 mei 1946 geboren 
in Leiden.
Hoewel hij al geruime tijd met zijn 
familie in Sassenheim woonde was 
hij nog zeer aan de stad Leiden  
gehecht. De voorkeur ging dan 
ook uit naar de uitvaart in de  
Hartebrugkerk.
Mw. Joke Vermeulen ging voor 
in de afscheidsdienst op 9 maart 
waarna de crematie plaatsvond  
op Rhijnhof.

Museum Greccio

Expositie van liturgische ge-
bruiksvoorwerpen in de kelder 
van de Hartebrugkerk. 
Geopend op de 1e en 3e zon-
dag van de maand na de vie-
ring 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.
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Ieder lid beheert een portefeuille die gekoppeld is aan de 
werkvelden Liturgie, Pastoraat en gemeenschapsopbouw,  
Diaconie en Catechese.
In onze beide kerken hangen de foto’s van de pastoraat-
groepleden met de aandachtsvelden waar zij zich specifiek 
op richten. Zo dragen wij met elkaar onze geloofsgemeen-
schap. Samen zijn wij onderweg!

Pinksteren naamfeest De Menswording

Toen er in het snelgroeiende Leiderdorp behoefte kwam om 
een nieuwe R.K. Parochie te stichten, werd Pastoor Baeten, 
S.J. aangesteld als eerste bouwpastoor. Er moest immers 
ook een eigen kerkgebouw komen in de nieuwbouwwij-
ken. Hij heeft persoonlijk de bouw van De Menswording en 
de inwijding daarvan in 1975 niet meer mogen meemaken. 
Maar zijn visie op een gelovig leven is voor altijd verbonden 
met de naamgeving van toen de parochie en nu nog het 
kerkgebouw ‘De Menswording’. 
Velen die destijds, toen er een houten noodkerkje aan de 
Gaarmeesterstraat stond, nog niet in de parochie woonden 
denken misschien dat de naam De Menswording vooral te 
maken heeft met Kerstmis. Dan vieren we echter dat Jezus, 
de zoon van God, voor ons is mens geworden. 
“Met Pinksteren is het leven van Christus voltooid” zo stel-
de Pastoor Baeten. “Nu zijn wij aan de beurt”. 
De apostelen en allen die hen in hun eigen taal ‘verstonden’ 
zijn gesterkt door de Heilige Geest uitgezonden om in na-
volging van Hem ook ‘echte’ en goede mensen te worden.” 
Een opvatting over een gelovig leven, waar wij op kunnen 
voortbouwen.

Miep Vroonhof, redactielid

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding is in volle gang. De uitreiking van de  
Eerste Heilige Communie is dit jaar op zondag 20 mei om 
11.00 uur in de Meerburgkerk.
Eerste Communicanten zijn: Anouk de Winter, Daniel Chin-
A-Foeng, Donna Halfhuid, Emma l’Ami, Jada Jonis, Josefien 
Semeijn, Kirsten Esderts, Lea Luzolo Diazolo, Lieke Soullié, 
Lisanne Kikel, Luna Walsh, Mark van Aalderen, Maud van 
der Werf, Merle Lagerberg, Rick Varkevisser, Thomas van 
der Aa, Valentijn van der Schoor, Vera Huisman.
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Van het Bestuur
De uitwerking van het besluit om het aantal vieringen in De 
Goede Herder terug te brengen tot één viering per zondag, 
afwisselend in De Menswording en De Meerburg, vraagt om 
de nodige organisatie en veel afstemming. Zowel de Pasto-
raatgroep als het Parochiebestuur zijn aan de slag gegaan 
om zaken te regelen als het korenrooster en de inzet van 
kosters, misdienaars en lectoren. Wij gaan ook inventari-
seren in hoeverre er behoefte is aan vervoer naar de kerk. 
Nu al rijden heel wat parochianen op zondagmorgen met 
goede bekenden mee. Op korte termijn willen wij waarbor-
gen dat iedere parochiaan in de gelegenheid blijft om de 
viering op zondagmorgen wij te wonen. U hoort daar snel 
meer over via de Nieuwsbrief.
We vragen om Gods zegen dat in deze periode onze paro-
chie tot een steeds hechtere eenheid zal groeien. 

Naast deze veranderingen komt natuurlijk ook de bestuur-
lijke wijziging eraan met de vorming van de nieuwe pa-
rochie H.H. Petrus en Paulus. De Pastoraatgroep heeft, op 
initiatief van de collega’s uit de Lam Gods parochie, contac-
ten gelegd met collega’s uit andere parochies binnen het te 
vormen cluster. Wanneer de fusie een feit is, zal het huidige 
parochiebestuur ontbonden worden. Wel zal er binnen De 
Goede Herder een beheercommissie gevormd worden, die 
verantwoordelijk blijft voor allerhande zakelijke aangele-
genheden in onze Parochiekern. 
De Pastoraatgroep blijft het centrale aanspreekpunt vanuit 
onze gemeenschap naar het pastorale team.

Achter de schermen wordt ook hard aan gewerkt aan de 
herinrichting van De Meerburgkerk. De originele muurbe-

Agenda
Een overzicht van alle tot nu 
toe vastgestelde vieringen kunt 
U vinden in de Liturgiekalen-
der. Nieuws en aanvullingen op 
dat rooster worden opgeno-
men in onze (digitale) nieuws-
brief, die ook afgedrukt achter 
in de kerken wordt neergelegd. 
Voor aanmelden 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 Eucharistie-
viering, op de andere woens-
dagen is er een woord- en ge-
bedsdienst. Aansluitend aan de 
vieringen wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken.  
Iedere donderdagavond is er 
om 19.15 uur Avondgebed in De 
Menswording. 

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 pas-
torie van De Meerburg gele-
genheid om een kopje koffie te 
drinken en elkaar te ontmoeten 
in de De Herdershof. Iedereen is 
daar van harte welkom.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de 
maand (na de 1e vrijdag) wordt 
in het gebied van de parochie 
De Goede Herder de H. Commu-
nie gebracht naar mensen die 
niet meer regelmatig naar de 
kerk kunnen komen. 
Aankomende data zijn op za-
terdag 2 juni en zaterdag 7 juli. 
Aanmeldingen en vragen: Miep 
Vroonhof tel. 589 16 26.

Kerkcafé en Inloopkoffie
Iedere tweede zondag van de 
maand.
 

dekking wordt nu bekeken aan de hand van foto’s en teke-
ningen om een beeld te krijgen hoe de kerk er ooit uit heeft 
gezien, met oog op het historische karakter ervan. Er zal ook 
met hulp van een liturgisch vormgever bekeken worden of be-
paalde delen van het interieur van De Menswording op den 
duur een plek kunnen vinden binnen de herinrichting van De 
Meerburg. Uiteraard is, naast de toegekende subsidie voor 
groot onderhoud, het extra verwerven van gelden nodig. Ge-
lukkig zijn er ook nu weer parochianen die enthousiast heb-
ben toegezegd om mee te helpen bij het werven van fondsen. 
Het is heel bijzonder te zien, dat er zoveel mensen betrokken 
zijn bij onze gemeenschap. Mocht u nu al wat willen done-
ren voor de verdere herinrichting van de Meerburgkerk dan 
kan dat zeker! Het rekeningnummer 45470 is nog steeds be-
stemd voor de restauratie en herinrichting. Alle giften, groot 
en klein, zijn zeer welkom!

Gerard van der Hulst, bestuurslid

Pastoraatgroep in actie
Al vele jaren is in onze parochie een zeer goed functionerende 
pastoraatgroep actief. 
Vrouwen en mannen zetten zich in om ’geloven ter plekke’ een 
naam en een gezicht te geven.
Onze pastoraatgroep is een groep van vrijwilligers uit onze ge-
meenschap die de pastorale beroepskrachten ondersteunen bij 
het uitoefenen van hun mooie opdracht. 
Zij willen meer zijn dan alleen de medewerkers van de pas-
toor. Op grond van hun Christen-zijn, door Doopsel, Vormsel en  
Eucharistie, hebben zij een eigen verantwoordelijkheid voor het 
welzijn en voor de zending van de gehele geloofsgemeenschap. 
Bovendien hebben zij meer dan de pastorale beroepskrachten 
de gelegenheid om in hun werk en buurt contact te hebben 
met de wereld buiten de kerk. 
De leden van de pastoraatgroep doen mee aan de voorberei-
ding en uitvoering van het pastorale beleid en helpen mee aan 
het opzetten van allerlei projecten. 
Zo ondersteunen en begeleiden zij de vele werkgroepen die 
sinds jaar en dag in De Goede Herder actief zijn.
Vorig jaar vond een ingrijpende wijziging plaats in de samen-
stelling van deze groep.
De huidige pastoraatgroep bestaat uit Jacqueline Latour, Agnes 
Oosterlee, Jeaneke van der Hulst, André Beij, Leo Koot en Jan 
Huisman. Om zo goed mogelijk toegerust te zijn op het werk 
heeft een aantal leden inmiddels de Pastorale School gevolgd.
Bij de bijeenkomsten is pastoor Van der Bie ook aanwezig.

Joges
De Jongerengespreksgroep 
praat niet alleen over de bete-
kenis van geloven voor jezelf, 
maar ook over de nodige ba-
siskennis over geloof, bijbel en 
kerk. Daar is veel interessants 
over uit te wisselen. De bijeen-
komsten zijn op vrijdagavond 
van 20 tot 22 uur in De Mens-
wording en zijn tot de zomer-
vakantie nog tweemaal op vrij-
dag18 mei en 29 juni.

Wel en wee

Gedoopt
Lieuwe Schaake en Jasmijn van 
Schaik, 26 februari.
Gabriella Riccarda, dochter van 
Amanda Castelli en Ruud Toet, 
7 april.

Overleden

Dirk Möller, 1 maart.

Jan Zwart, 3 maart.

Wilhelmus Johannes Arnoldus 
Jacobs, 5 maart.

Maria Helena Blom, 15 maart. 

Andreas Jacobus, 18 maart.

Frances van der Duim, 26 maart. 

Wilhelmus Josephus Maria van 
Leeuwen, 12 april.

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze 
parochiepagina’s in de vol-
gende Rondom de Kerk jrg 7 
nr 7 kan t/m zondag 20 mei. 
Het vakantienummer van 
Rondom de Kerk verschijnt 
op 21 juni 2012.
E-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk @yahoo.
com.

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

mailto:mm.rondomdekerk@yahoo
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Eucharistievering staat er kof-
fie, thee en limonade klaar voor 
de kerkgangers. Het doel van het 
wekelijks koffiedrinken is het ver-
sterken van de onderlinge band. 
Gelukkig wordt door velen van 
deze mogelijkheid gebruik ge-
maakt; er worden contacten ge-
legd en afspraken gemaakt. Dat 
het gewaardeerd wordt blijkt wel 
uit het feit dat velen die iets te 
vieren hebben, een verjaardag of 
huwelijksjubileum, op iets lekkers 
trakteren. Na het koffiedrinken 
wassen de dienstdoende leden af 
en ruimen de zaal netjes op. Van 
de 12 leden van de koffiezetgroep 
zijn er velen al jaren aan de groep 
verbonden. Voor hun trouwe in-
zet heb ik grote waardering, want er wordt weleens gezegd: 
koffiezetten kan iedereen en dat is ook zo, maar je moet er 
wel toe bereid zijn!. Annie van Ruitenbeek

Op Bedevaart Langs Maria en de 
Lijkwade-expositie donderdag 14 juni

Marie Ter Weghe (Haastrecht), de Lijkwade (Den Bosch) en 
de Wonderbare Moeder (Elshout).
9.00 uur vertrek en ong. 21.00 uur terug bij de Sint Joseph-
kerk. Kosten: 39,99 euro p.p. (bus, koffie, lunch, expositie, 
diner met 1 drankje, bedevaartboekje).
Opgave middels de folder en het strookje vóór 10 juni. De 
folder ligt in de kerken. Maximaal 48 personen. Graag rede-
lijk ter been! Info: pastoor Smith: 071 521 81 13 / jhsmithpr@
gmail.com.

Uitreiking Gouden Speld
Fons Overdijk en 
Doortje van Rijn 
ontvingen de Gou-
den Speld voor hun 
vrijwilligerswerk, op 
zondag 18 maart, 
daags voor het Hoog-
feest van Sint Joseph

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

Heilig Hartmaand juni
Sinds een jaar staat de heilige Margaretha Maria Alacoque 
weer in de kerk. U kunt haar niet missen, rechts bij binnen-
komst. Vroeger heeft dit beeld voor in de kerk gestaan, 
evenals het Heilig Hart beeld (uit de Mon Père kerk). Want 
‘ze’ horen bij elkaar.
Margaretha Maria (1647 – 1690) was een kloosterzuster in 

Paray-le-Monial. Aan haar ver-
scheen Jezus en toonde Zijn Hart. 
Zo zorgde de Heer er Zelf voor 
dat de mensen de weg vonden 
naar Zijn liefde. Vooral in de 19e 
eeuw en begin 20e eeuw vonden 
de Heilig Hartbeelden een wijde 

verspreiding in de kerken, langs de wegen en in de gezin-
nen. Het was niet alleen om een soort privé-devotie, want 
de verering van het Heilig Hart ging hand in hand met de 
sociale bewogenheid van de gelovigen met de mensen in 
nood. Wie geraakt is door Jezus’ liefde (en het heilig Hart is 
hiervan een zeer transparant symbool) zal gevoelig worden 
voor de noden van de ander en proberen te helpen. Zon-
der die liefde van Jezus kan ‘diaconie’ gewoon welzijnswerk 
worden, zeer nobel (en uiteindelijk toch vanuit christelijke 
wortels), maar niet de deugd van de naastenliefde waar 
Jezus het over heeft. De ontmoeting met Hem gaat er aan 
vooraf en wordt ook steeds weer gezocht. Moeder Teresa en 
haar zusters zijn in onze tijd daarvan het sprekende voor-
beeld: Eucharistische aanbidding en volkomen zelveloze 
hulp aan de armsten der armen.
De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, 
dat wil zeggen, dat de Kerk ons in deze maand uitnodigt 
om net zoals Margaretha Maria onze ogen te richten op 
Zijn liefde en te proberen die liefde in onze eigen omgeving 
door te geven. Pastoor Smith

Expo Lijkwade
De replica van de Lijkwade is na Pasen weer uit de kerk weg-
gehaald. Maar de hele zomer is er een prachtige expositie 
over de Lijkwade te zien in de Sint Jan kathedraal te Den 
Bosch. Dagelijks van 14.00 – 16.00 uur. Daar is ook mooi ma-
teriaal te krijgen over de lijkwade, boeken, dvd, afbeeldin-
gen. Met de parochiebedevaart gaan we er een kijkje ne-
men, maar buiten dat is dit een mooi uitstapje voor ‘ergens 
deze zomer’.
Zie www.lijkwadetentoonstelling.nl of op Youtube zoeken 
bij Lijkwade + expositie, waar u nog een bekende tegen-
komt en vooral ook de trailer kan zien van de dvd, die in 
Den Bosch te koop is.

Vaste Vieringen

Eucharistievieringen
Zaterdag 17.00 uur Eucharistie 
met samenzang.

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

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

Poolse Mis 
Op de tweede en vierde zon-
dag van de maand om 17.00 
uur!

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

Agenda 

Mei

Rozenkransgebed op week- 
dagen om 19.00 uur,  
woensdag om 18.30 uur.

Dinsdag 15 mei
JP2 groep.

Donderdag 17 mei  
Hemelvaart van de Heer.
Hoogfeest.
11.15 uur H. Mis.

Zaterdag 26 mei
19.00 uur H. Vormsel hier in de 
Sint-Josephkerk met onze bis-
schop Mgr. Van der Hende.

Zondag 27 mei
Pinksteren.

Maandag 28 mei
2e Pinksterdag
11.15 uur H. Mis.

Dinsdag 29 mei
JP2 groep.

Donderdag 31 mei
• 10.00 uur Senioren en KBO 
Mis in de Sint-Josephkerk (zie 
hiernaast).

Ouderenviering 31 mei
Acht keer per jaar is er een Senioren- en KBO Mis. Vier maal 
in Lorentzhof en vier maal in de Sint-Josephkerk. Donderdag 
31 mei is de viering weer bij de Sint-Josephkerk, om 10.00 
uur en wel in de Ridderzaal. Entree via de kerk is mogelijk, 
aangezien de Alexanderstraat nog in aanbouw is. Na de Mis 
volgt natuurlijk een kopje koffie. Vervoer is mogelijk.
Info en opgave bij mevrouw Annie van Ruitenbeek, tel.nr. 
522 47 73.

Overrhijn
De maandelijkse Missen in Overrhijn zijn gestopt. Vier keer 
per jaar zullen er nog vieringen zijn. Op weg naar Kerstmis, 
Pasen en Pinksteren en de Ziekenzalving. De data hiervan 
zijn nog niet bekend, en ook het tijdstip zal verplaatst wor-
den naar de middag. Dat is gunstiger i.v.m. de liften e.d. 
Als er bewoners zijn die vaker de H. Communie wensen te 
ontvangen kunnen zij of de familie vanzelfsprekend contact 
opnemen met de parochie.

7e Landelijke Pater Pio dag
      zaterdag 9 juni
Rond de geboortedatum van de heilige pater Pio wordt al ja-
ren een landelijke dag georganiseerd. In Nederland bestaan 
negen Pater Pio Gebedsgroepen en er zijn er in oprichting. 
Het is goed om dan één keer per jaar samen te komen. Maar 
ook mensen van buiten de gebedsgroepen zijn welkom op 
deze landelijke dag.
Dit jaar vindt die plaats in Helmond, St. Jozefkerk, Tolpost 1 
(ingang onder de kerktoren), 5701 HE Helmond.
Programma: 10.30 uur Eucharistieviering - Uitwisseling ge-
bedsgroepen - Lunchpauze - Inleiding ‘Voorbereiding op het 
Jaar van het Geloof: met Pater Pio de kracht en de schoon-
heid van het geloof beleven’ - Stille Aanbidding en biecht-
gelegenheid - Feestelijk Lof en reliekverering - 15.30 uur 
Afsluiting.
U kunt op eigen gelegenheid gaan (lunchpakket meene-
men) of als er voldoende opgaven zijn, reizen we samen. Zie 
de folder in de kerken. Info: pastoor Smith: 071 521 81 13 / 
jhsmithpr@gmail.com.

De Koffiezetgroep
Deze werkgroep bestaat al 33 jaar. Het koffiedrinken na de 
H. Mis is gestart in de pastorie, maar sinds de opening van 
de Ridderzaal in 1983 is hier het koffiedrinken. De opzet is 
in al die jaren nauwelijks veranderd. Na iedere zondagse 

• 19.45 uur Lezing over het  
Eucharistisch Congres (zie el-
ders).

Juni

Dinsdag 5 juni
JPLeiden mis.

Zaterdag 9 juni
Landelijke Pater Pio dag  
(zie hiernaast).

Zondag 10 juni
16.00 uur Sacramentsprocessie 
(zie elders).

Woensdag 13 juni
11.00 – 12.00 uur Aanbidding in 
de Sint-Petruskerk.

Donderdag 14 juni
Dagbedevaart naar Haastrecht, 
Den Bosch en Elshout.
Zie de folder in de kerk  
en hiernaast.

Vrijdag 15 juni
Hoogfeest van het H. Hart.
Missen in de Sint Petrus (9.00) 
en H. Lodewijk (19.00).

Dinsdag 19 juni
JP2 groep.

Donderdag 21 juni
14.00 – 16.00 uur Aanbidding 
in de Sint-Josephkerk. Er is een 
priester aanwezig.

Vrijdag 22 juni
• JPLeiden Mis
• JPLeiden feestavond.

Zondag 24 juni
Hoogfeest van de geboorte van 
Johannes de Doper.

In het volgende nummer 
krijgt u meer informatie 
over de nieuwe taak van 
onze kapelaan Remery en 
over de datum waarop wij 
afscheid van hem moeten 
nemen. 
Bij het ter perse gaan was 
het nieuwe Misrooster voor 
na het vertrek van de kape-
laan nog niet bekend.

14 15

http://www.lijkwadetentoonstelling.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.

Pinksternoveen in het Groene Hart
Je kunt wel eens verloren lopen, niet goed wetend waar of hoe te gaan. Je kunt in de 
war raken door de dingen die je hoort en niet begrijpen wat je ziet. De weg vóór je kan 
onduidelijk, misschien zelfs angstig lijken. Kortom, je kunt soms wel wat hulp gebruiken, 

Route Pinksternoveen 
2012

Vrijdag 18 mei 
19.30 uur H.H. Petrus en Paulus - 
Noordeinde 26 – Aarlanderveen.
Zaterdag 19 mei 
19.00 uur H. Bavo – Leidseweg 6 
– Oud Ade
19.00 uur H.H. Engelbewaarders 
– Dorpstraat 248 – Hazerswou-
de-dorp.
Zondag 20 mei 
9.30 uur Ipse de Bruggen, loca-
tie Hooge Burch Spoorlaan 19 – 
Zwammerdam.
10.00 uur Kerkeklijk centrum De 
Bron Troubadourweg 2 - Alphen 
aan den Rijn.
Maandag 21 mei 
19.30 uur H. Willibrordus – Over-
tocht 20 - Bodegraven
19.30 uur O.L. Vr. Hemelvaart - 
Dorpstraat 37 – Nieuwkoop
Dinsdag 22 mei 
19.30 uur Christus Dienaarkerk – 
Zoeterwoude
19.30 uur De Lichtkring - Ameri-
kalaan 91 - Alphen aan de Rijn.
Woensdag 23 mei 
19.30 uur Ipse de Bruggen, loca-
tie Ursula – A.H. Kooistrastraat 
130 - Nieuwveen
19.30 uur H.H. Petrus en Paulus 
– Dorpsweg 24 – Reeuwijk.
Donderdag 24 mei
19.30 uur O.L.Vr. Geboorte – 
Meije 137 – Meije-Zegveld
19.30 uur H. Adrianus – Lange-
raarseweg 90 – Langeraar.
Vrijdag 25 mei 
19.30 uur H. Johannes de Doper 
W.v.d. Veldenweg 24 - Leimuiden
20.00 uur Samenwerkende ker-
ken -Kerkplein Ned.Herv.Kerk 
Haastrecht – centrum.
Zaterdag 26 mei 
19.00 uur H. Bonifacius – Para-
dijslaan 6 – Alphen aan den Rijn.

willigers uit de verschillende parochies en 
gemeentes voorgaan.

Zo willen wij ons voorbereiden op de komst 
van de beloofde Helper, de Heilige Geest; 
onze gids voor onderweg, die wij verwach-
ten op het Hoogfeest van Pinksteren.

Het is de geest die ons tot mens maakt.
Een mens, die kan denken.
Een mens die lief kan hebben.
Een mens die weet heeft van goed en niet 
goed.
Een mens die keuzes kan maken.

U bent van harte welkom om één of meer-
dere avonden met ons mee te trekken. U 
zult verrast worden door de diversiteit en 
de creativiteit waarmee de vieringen tot 
stand zijn gekomen. Na afloop van iedere 
viering is er ook gelegenheid om elkaar per-
soonlijk te ontmoeten en met elkaar na te 
praten bij een kopje koffie of thee. 

Hiernaast een overzicht van de vieringen, 
noteer ze alvast in uw agenda en graag tot 
ziens!
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Een gids voor onderweg
Zo luidt dan ook het thema voor de Pinster-
noveen 2012 die begint op vrijdag 18 mei in 
Aarlanderveen en die afgesloten wordt op 
zaterdag 26 mei met een feestelijke viering 
in de Bonifacius kerk in Alphen aan de Rijn.
Ook wij vanuit Zoeterwoude doen dit jaar 
weer mee aan de noveen.
En wel op dinsdag 22 mei om 19.30 uur in 
Christus Dienaarkerk met medewerking van 
het Eigentijdskoor Iduna. 
Wij willen u allen van harte uitnodigen deel 
te nemen aan deze noveen, om samen met 
ons, biddend bijeen te zijn.
Pinksteren is een van de drie grote feesten 
van onze kerk waar we twee dagen probe-
ren om het tot ons te laten komen.

Jezus zegt: “De Geest wijst je de weg naar 
de volle waarheid over mijzelf.”
Daarbij mogen we denken aan een steeds 
beter leren kennen van Jezus zelf. De leerlin-
gen zijn wel drie jaar met Jezus opgetrokken, 
maar voelden zich nog steeds verlegen met 
hun geloof. Wij kennen dat gevoel ook, je 
zou wel willen getuigen met vurige tongen, 
maar als er over geloof gesproken wordt 
staan we vaak met een mond vol tanden.

Heb geen zorg zegt Jezus. Ik stuur jullie een 
gids.: Joh. 16, 13-14
“Wanneer de Geest der waarheid komt, zal 
Hij jullie leidsman naar de volle waarheid 
zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, 
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt 
- en wat komen gaat, zal Hij jullie meede-
len. Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij 
jullie zal meedelen, komt van Mij.”
Trek daarom mee, net als de volgelingen 
van Jezus, tussen Hemelvaart en Pinksteren, 
iedere avond in een andere kerk of kapel, 
in woord- en gebedsvieringen, waarin vrij-
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Falke woont in de Haagse Schilders-
wijk met haar man Paulus, huisarts en 
diaken, en hun vier kinderen. Zij komt 
al regelmatig in Leiden. “Ik ben een 
cultuur- en museumliefhebber en kom 
bijvoorbeeld graag bij het Rijksmu-
seum van Oudheden, het museum van 
Volkenkunde en ben ook vriend van 
het museum Boerhaave. Dat museum 
moet blijven! Als kind kwam ik al met 
mijn oom naar de Burcht, ik wou een 

echt kasteel zien. En ja, het 3 octo-
berfeest heb ik met een vriendin ook 
al eens meegemaakt! Erg gezellig.”

Zoeken naar God
“Het raakt mij diep hoe mensen op 
zoek zijn naar vorm en inhoud om 
uitdrukking te geven aan hun re-
latie met God. Ik vind dat niemand 
kan zeggen ‘ik heb de waarheid’ dan 
Hij die zegt: ‘Ik ben de weg, ik, die 

de waarheid ben en het le-
ven’.”

Marlène Falke is, samen 
met haar echtgenoot Pau-
lus, sinds 2001 geasso-
cieerd lid van de eerste 
orde van de Karmel. “De 
regel van de Karmel geeft 
ons een goede basis voor 
onze huwelijkse spiri-
tualiteit en inspiratie 

voor de opvoeding van 
onze vier kinderen. In de 

Karmel is ook essentieel om 
jezelf te verstaan als Godzoe-

kers. Een beweging van twee 
kanten, ik zoek God, Hij zoekt 

mij, ik mag mij laten vinden.”

Zoeken naar woorden
“De grootste uitdaging van deze tijd is 
het zoeken naar nieuwe woorden om van 
God te kunnen spreken. Geloofscom-
municatie is essentieel. Samen spreken 
over een Bijbeltekst, zoeken naar ritu-
elen die passend zijn voor mensen die 
buiten de Kerk (zijn gaan) staan. Hoe 
we met elkaar een levendige geloofs-
gemeenschap kunnen vormen, ook als 
er geen vaste eigen voorganger meer 
is. Ook over dit verlies moeten we met 
elkaar in gesprek zijn. Ook is het be-
langrijk om tijdens uitvaarten de goede 
woorden te vinden om mensen op het 
spoor van God te brengen. En om op al-
lerlei gewone dagelijkse momenten te 

kijken of God en Christus 
ter sprake kunnen komen, 
zoals ik al deed op het 
schoolplein bij het afhalen 
van de kinderen.”

Marlène
Falke heeft veel ervaring 
opgedaan in onze kerk. 
Vanaf haar vijftiende jaar 
is ze al vrijwilliger. Be-
roepsmatig was ze onder 
meer dekenaal coördina-
tor in Den Haag, bisschop-
pelijk gedelegeerde voor 
de pastoraal werkers en 
docent voor de pastorale 
school. Daarnaast heeft 
gewerkt in de parochies in 
‘haar’ Schilderswijk en als 
geestelijk verzorger in het 
Haagse Jacobshospice. 
Mevrouw Falke wordt graag 
aangesproken als ‘Marlène’ 
of ‘mevrouw’. Falke: “Een 
priester is een pastor, een 
diaken een diaken en een 
pastoraal werker een pas-
toraal werker. Dat laatste 
is alleen geen aanspreek-
titel. Bij ‘Marlène’ voel ik 
me prima thuis, mijn naam 
is ontleend aan Maria van 
Magdala, een sterke vrouw 
in de nabijheid van de 
Heer.”

Clustervorming
Tekst: Joke Sorgdrager

Vanaf 1 mei is Marlène  
Falke (50) aan het werk 
gegaan als pastoraal wer-
ker in onze parochies. 
Ze begint in eerste in-
stantie in de parochies 
in Leiderdorp, Stomp-
wijk en Zoeterwoude. 
“Ik heb veel zin om te 
werken in het mozaïek 
van de parochies die nu 
samenwerken, een mo-
zaïek waarin geen steentje 
kan ontbreken. Ik voel me 
thuis in de hele breedte van de 
kerk,” zo vertelt zij.

Kapelaan Michel Remery is per 1 augustus 
benoemd tot Vice-Secretaris Generaal van 
de Raad van Europese Bisschoppenconfe-
renties (CCEE). Remery: “Dit betekent dat 
ik na de zomer verhuis naar Sankt Gallen 
in Zwitserland. Een paar maanden geleden 
zei de bisschop me al dat ik naar een an-
dere parochie zou gaan, maar ik had daarbij 
nooit aan Zwitserland of de CCEE gedacht!”

18 19

Het doel van het ‘Consilium Conferentia- 
rium Episcoporum Europae’ (CCEE) is om 
eenheid en samenwerking in de Europese 
Kerk te bevorderen. Als een bisschop in 
bisdom Ljubljana een fantastisch lopend 
project voor jongeren heeft, dan kan die ervaring 
wellicht ook in bijvoorbeeld Rotterdam goed van pas 
komen. Ook is er contact en uitwisseling met verge-
lijkbare organismes in andere continenten. Momen-
teel zijn 33 Europese Bisschoppenconferenties aan-
gesloten bij de CCEE. Wie nieuwsgierig is naar het 
werk van de CCEE kan gaan kijken op www.ccee.ch.

Met veel vreugde in Leiden gewerkt
Kapelaan Remery: “Jezus zei na Zijn verrijzenis te-
gen de leerlingen dat ze naar Galilea moesten gaan 
en daar op Hem wachten. Op het moment van Zijn 
Hemelvaart zei Hij tegen hen: “Trek heel de wereld 
door om aan elk schepsel het Evangelie te verkondigen” 
(Marcus 16,15). Dit jaar krijgen deze woorden een 
heel bijzondere strekking, nu ik me zelf moet voorbe-
reiden om in gehoorzaamheid aan de Heer op reis te 
gaan en me vanuit Sankt Gallen als priester in te zet-
ten voor de Kerk in Europa.
De afgelopen zes jaar heb ik met veel vreugde ge-
werkt in de parochies in Leiden. Er is veel gebeurd en 
de vele jonge en minder jonge parochianen met wie ik 
er heb samengewerkt zal ik zeker in mijn gebed mee-
dragen. Een bijzonder hoogtepunt was de pelgrims-
tocht naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid 
met zo’n honderd jongeren uit Leiden en omgeving en 
Suriname. Deze reis hebben we gemaakt na een heuse 

Geschiedenis van de kerk in Leiden en ommelanden (5)
1809 Statie aan de Appelmarkt gaat naar de Saai-

hal, de latere Lodewijkkerk.
1810 Stichting RK Weeshuishof, Sint-Maartenshof 

en Zusterhof aan de Raamstraat.
1811 Cornelis van Wyckerslooth wordt priester 

gewijd en hoogleraar aan het Seminarie te 
Warmond.

1814 Pastoor Jan van Banning laat de schuilkerk 
van Zoeterwoude vergroten en vervangt 
huisramen door kerkramen.

1828 Inzegening RK Kerkhof Zijlpoort.
1834 Cornelius, baron van Wijckerslooth, bis-

schop van Curium is bisschop ‘in partibus 
infidelium’, in de landen der heidenen. Het 

1857 Leiden kent drie paro- 
             chies: Petrus, Hartebrug, 
              en Mon Père(foto).
1857 Arme Zusters van het  
    Goddelijk Kind (Blauwe  
         Zusters) komen naar Lei- 

den voor sociaal werk en onderwijs. In 
1871 komt hun eerste school aan de 
Nieuwsteeg. In 1988 neemt zuster Edith 
als laatste afscheid van het onderwijs.

1878 De H. Laurentiuskerk in Stompwijk wordt 
ingewijd.

1896 De Meerbrugkerk wordt ingewijd.
1897 Inwijding van het nieuwe hoogaltaar van 

bisdom Curium ligt op het door Turken bezet 
Cyprus. Jarenlang is hij de enige in Neder-
land die priesters mag wijden.

1835 Begin bouw Petruskerk- en Hartebrugkerk. 
In 1836 worden beide kerken ingewijd.

1838 Begin bouw Mon Père Kerk, in 1839 inge-
wijd.

1846 12 oktober: Acte van Constitutie der ‘Inrig-
ting van Liefdadigheid voor de katholijcken 
te Leijden’, nu bekend als Stichting Katho-
liek Onderwijs te Leiden (SKOL).

1847 Zusters van Liefde beginnen naaischool en 
nemen armenbewaarschool over. Ze blijven 
tot 1958.

de verbouwde Hartebrugkerk.
1903-1904   Op 3 october wordt de Sint Jan’s Ont-

hoofding in Zoeterwoude Zuidbuurt inge-
wijd.

1924 De Franciscanen nemen villa Rozenhof aan 
de Haagweg in gebruik als klooster.

1925 De Sint-Josephkerk wordt ingewijd.
1926 De Leonardus a Portu Mauritio ingewijd.
1933 Sint-Petruskerk aan de Langebrug brandt af.
1933 Paters Montfortanen vestigen zich aan 

Haagse Schouwweg.
1934 Mon Père-kerk aan eredienst onttrokken. 

Samenvoeging van de parochie met de Sint-
Joseph.

1936  Inwijding van de nieuwe Petruskerk aan de Lam-
menschansweg 

1943 Kerk van de Montfortanen wordt parochiekerk 
‘Maria Middelares van alle Genaden’.

1954 Lodewijkkerk wordt parochiekerk.
1956 Oprichting bisdom Rotterdam.
1958 Oprichting Eugenio Pacelli-school.
1959 Opening Jozef-school.
1964 Sint Jan’s Onthoofding in Zoeterwoude brandt af.
1966 Inwijding H. Antoniuskerk in Leiden Zuid-West.
1971 Oprichting Oecumenische Geloofsgemeenschap 

de Regenboog.

1850 Cornelius, baron van 
Wijckerslooth  (foto)
sticht school voor 
wezen en bejaarden-
huis in Oegstgeest 

1853 Herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in Nederland

1855 Bisschop De Vree van Haarlem sticht parochie 
in Leiderdorp. Pastoor Sarot: “…Leyderdorp 
stont bekend, en nog, als een hoogst dweep-
zuchtig dorp.” … “Al wat de Leyderdorpers 
nog deden was spoedig ‘s morgens te Leyden 
een mis bijwonen om de gehele middagen 
zich te begeven in de herberg …” Wordt vervolgd. Jury Smit en Floris Meijsing
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 Marlène Falke:

“Geloofscommunicatie is essentieel”

Marlène Falke met haar man Paulus (54), Marike 
(20), Guus (18), Sarah (bijna 15) en Zwaan (bijna 

13) in hun huis in de Schilderswijk in Den Haag.

Hier vertelt kapelaan Remery aan het meer van Galilea hoe 
Jezus de leerlingen aan het meer toesprak…

Kapelaan Remery vertrekt naar Zwitserland

mini-WJD van drie dagen in Leiden, die door de inzet 
van velen een groot succes is geworden. Ik ben ervan 
overtuigd dat met de jongerengroep JPLeiden (zie 
www.jpleiden.nl) en de JP2 Stichting (zie www.jp2.
nl) de vruchten hiervan verder kunnen uitgroeien.”

Israëlreis met jongeren
Kapelaan Remery is in april met een groep jonge-
ren uit Leiden en ommelanden op pelgrimsreis ge-
weest naar het Heilig Land. Hij vertelt: “Het is voor 
alle deelnemers een fantastische en heel bijzondere 
ervaring geweest! Als je langs het meer van Tibe-
rias loopt, dan heb je het gevoel dat je Jezus daar 
zo tegen kunt komen. Het was heel bijzonder om de 
H. Eucharistie op te dragen op de plaats waar Jezus 
geboren is en waar zijn kribbe heeft gestaan. In de 
ontmoetingen met christenen die daar wonen onder 
moeilijke omstandigheden en onderdrukking werd 
heel duidelijk hoe we juist in Christus elkaar kunnen 
steunen. Nu is het de taak van iedere deelnemer om 
in het dagelijkse leven aan Zijn plan mee te werken”.

“Mijn Leidse periode wordt binnenkort afgesloten en 
een nieuw hoofdstuk begint. Ik ga me van harte in zet-
ten om met de hulp van de Heer mijn werk bij de CCEE 
zo goed mogelijk te doen en hoop dat ik mag rekenen 
op het gebed van onze parochianen.”



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.

Voorbereiding Eerste 
Heilige Communie

Nog even een terugblik op 
het Eerste Communiefeest in 
Stompwijk van 15 april, waar 
11 kinderen voor het eerst 
ter communie mochten gaan. 
Daar hoort een voorbereiding 
bij voor de kinderen. Onder 
andere ook een bezoek aan de 
kerk. Hoe en wat er allemaal 
gebeurt in de kerk. En wat 
vind je daar en wat ontdek je 
daar? Ze gingen dinsdag 13 
maart met de hele klas naar de 
kerk toe, waar pastoor Van der 
Bie ons welkom heette en een kleine uitleg gaf 
aan de kinderen. 
Waarbij de kinderen een vragenlijst meekre-
gen om met een speurtocht te gaan beginnen. 
De klas werd in groepjes verdeeld, en door de 
speurtocht kwamen de kinderen bijna overal. 
Zoals in de sacristie, dicht bij het koor en het al-
taar, en zo ook bij de doopvont waar het doop-
boek lag waar de meeste papa’s en/of mama’s 
in geschreven stonden. En als de kinderen in 
Stompwijk waren gedoopt dan konden ze ook 
zelf hun naam opzoeken in het doopboek. Zo 
gingen de kinderen ook naar de begraafplaats 
toe waar ze van alles te horen kregen. En ze 
mochten ook kijken of ze nog bekende namen 
zagen bij de graven. Ik kan wel vertellen dat het 
zowel voor de kinderen als voor de ouders inte-
ressant was. Woensdag 11 april was de generale 
repetitie in de kerk. Alles om er 15 april een echt 
feest van te maken.

Ijole van Santen-Wennekers

Vele handen maken licht werk...
Een oude wijsheid die nog steeds opgaat. Ook in 
onze parochie zijn heel veel vrijwilligers aan het 
werk. Onder andere in Kringloopwinkel De Stal. 
Die al weer 2 jaar bestaat !! 
Die helemaal draait op vrijwilligers. Een van de 
laatsten is een student die als afstudeerproject 

een nieuwe website maakte. Geweldig! Kijk 
ook eens op www.kringloopdestal.nl. 
De opbrengst is helemaal ten bate van onze 
kerk. 
Kan ik dat…?
Uit eigen ervaring weet ik dat je soms denkt: 
“ik heb twee linker handen.” Of: “Ik heb geen 
tijd.” Er zijn altijd mensen nodig. Een vrijwil-
ligersbestand moet regelmatig worden ver-
nieuwd en aangevuld. Je hoeft er ook geen 
oneindige tijd aan vast te zitten. Als we alle-
maal wat doen, lukt het. Zeg eens ja als je ge-
vraagd wordt. Je wordt er zelf ook meer mens 
van.
Bedankt alvast namens de parochie!

Agnes van Boheemen-Vollebregt

Op deze foto zit de werkgroep Schone Kerk aan de 
verdiende koffie!

Familieberichten
Overleden
Sjaan van Marwijk- 
van Santen, 91 jaar,  
24 februari.

Riet Oliehoek- de Haas,
73 jaar, 28 februari. 

To Olsthoorn, 92 jaar, 
13 maart. 

Antoon de Winter, 
73 jaar, 5 april.

Eerste 
Communiecantjes
15 april deden hun  
Eerste Heilige Com-
munie:
Dries van Bemmelen
Philippe Bregman
Colin Duyvestijn
Amy Knijnenburg
Jan van der Krogt
Lieke Onderwater
Ilse van Santen
Jaimy van Santen 
Levi Soonius
Jim Stolte
Twan van der Voort.
Gefeliciteerd namens 
onze parochie!

25 jaar diaken
Pastor Hennie Peters 
vierde 22 april zijn 25- 
jarig diakenjubileum. 
Ook van harte proficiat 
namens de hele  
parochie!
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De  winnaars van de laatste wedstrijd 
zijn Celeste en Aristo Parqui. De 
foto’s van hun palmpaasstokken zijn 
te zien op onze website www.rond-
omdekerknu/Kinderhoek. De nieuwe 
wedstrijd: maak een mooie verjaar-
dagskaart voor de kerk! Stuur hem 
op naar evakessler@ziggo.nl of per 
post naar Eva-Maria Kessler, Magda 
de Haasstraat 11, 2331 BK Leiden. 
Voor de winnaar wacht een leuke ver-
rassing! Vergeet niet om de nieuwe 
kwartetkaarten van de website te 
printen. En alle kinderdiensten en 
ook de Eerste H. Communie en H. 
Vormselvieringen staan ook op de 
website                                                      .

De kerk is jarig!
Hoera! 

Mijn naam is Simon 
genaamd Petrus (dit 
betekent rots). Ik 
ben getrouwd en 
mijn beroep is visser. 
Toen ik jong was 
leefde ik samen met 
mijn broer Andreas in 
Kafarnaüm.
Jezus, maakte ons beiden tot 
zijn Apostelen (volgelingen) en 
gaf mij toen de nieuwe naam met de 
woorden: “Jij bent Petrus, de rots waar-
op ik mijn kerk zal bouwen”. Door deze 
uitspraak werd ik later de eerste Paus 
van de katholieke kerk.
Vrij snel had ik een hoge functie in  
Jeruzalem en volbracht vele wonderen. 
Op mijn missiereizen door Antiochië 

en Klein-Azië hield ik vurige 
preken. 
Ook in Rome waar op dit 
moment Keizer Nero aan de 

macht was wilde ik graag de 
blijde boodschap van Christus 

vertellen. Mijn aanwezigheid 
was een doorn in het oog van 

Nero. Hij liet mij arresteren en tot 
dood aan het kruis veroordelen. 

Ik koos voor een kruisiging met het hoofd 
naar beneden, omdat ik mij niet waardig vond 
om op de zelfde manier als Jezus te sterven.
Ook in de geschiedenis van onze Sleutelstad 
Leiden is Petrus nog steeds belangrijk. Petrus 
is de schutspatroon van de Sint-Pieterskerk, 
en ook beschermheidlige van de stad Leiden. 
De Petruskerk aan de Lammenschansweg 
draagt ook mijn naam.

Israël is het land waar 
de Bijbel vandaan komt. 
Eén van de buurlanden 
van Israël heet Libanon. 
Daar is een geheime val-
lei met een heel oud bos, 
‘Het bos van de ceders 
van God.’ 
De ceder is familie van de den en is altijd 
groen. Sommige cederbomen daar zijn 
meer dan 3.000 jaar oud. Ze waren er dus 

al in de tijd van het Oude 
Testament, lang voor de 
geboorte van Jezus!
In de Bijbel komen ceder-
bomen heel vaak voor, ze 
kunnen heel hoog worden 
en het hout rot niet waar-
door het heel geschikt is 

om mee te bouwen. 
Koning Salomo gebruikte ook cederhout 
om de tempel in Jeruzalem te bouwen. De 
tempel was Gods huis en alleen de allerbes-
te materialen mochten worden gebruikt. 
Salomo stuurde boodschappers naar  
Koning Chiram in de Libanon om mooie 
ceders te kopen en in ruil voor het kappen 
van de reusachtige bomen betaalde hij met 
voedsel: tarwe en olijfolie voor het hof van 
Koning Chiram.

Paleis van koning Salomo
Koning Chiram zorgde ervoor dat de ceders 
naar de zee werden gebracht en tot vlot-
ten werden gebonden, zo gingen ze langs 
de kustlijn naar Israël. Het cederhout werd 
gebruikt om het plafond van de tempel te 
maken en de muren te bedekken met pa-
nelen. Na zeven jaar was de tempel klaar. 
Salomo plaatste de Ark van het verbond in 
het midden en hield een 
groot feest. 
Koning Salomo heeft ook 
een paleis voor zichzelf 
gebouwd dat het ‘Woud 
van de Libanon’ werd ge-
noemd. Waarom was dat, 
denk je?

Dieren en Planten in de BijbelDe Cederboom

Even voorstellen……

www.rondomdekerk.nu

Prijsvraag en website

Ieder jaar vieren wij met Pinksteren de stich-
ting van de kerk en dus haar verjaardag! De 

apostelen (zie de tekeningen!) en de andere 
leerlingen ontvingen de heilige Geest en gingen 
de blijde boodschap van Jezus vertellen.
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H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5218113, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
Kapelaan: M.P. Remery, e-mail: kapelaanmichel@gmail.com.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES  Leiden, tel.: 071  5130700.
Postbank: 60 72 98, Rabobank: 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, tel.: 071 5892200, e-mail: rstuurman@roomburgh.nl.
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De Pinksternoveen
De vrijdag na Hemelvaart 
begint de Pinksternoveen. 
Negen dagen bidt de Kerk 
om de komst van de Heilige 
Geest. Na de Hemelvaart van 
de Heer kwamen de aposte-
len en de gelovigen samen, 
om met Maria te bidden. Op 
haar voorspraak en door het 
volhardend gebed werd de 
Heilige Geest geschonken.
Deze Noveen herinnert ons 
weer aan het belang van het 
gebed. Niet als een extraatje, wanneer het zo uitkomt of als 
de nood er is. Bidden is het begin. Zonder contemplatieve 
Orden zou de Kerk niet kunnen bestaan en de Heer voorziet 
telkens weer in roepingen. Ook uit onze parochies! Maar 
dichterbij betekent dit, dat wij er ons aan gewennen om te 
beslissen en te handelen vanuit het gebed.
De Noveen leert ons immers zeker twee zaken. Ten eerste 
om te volharden, niet af en toe, maar achtereen. Ten tweede 
zoals in de jonge Kerk moeten we bidden in verbondenheid 
met de Apostelen, dat wil zeggen verenigd met de Paus en 
de bisschoppen, met de Wereldkerk, èn met Maria. Zo’n ge-
bed draagt bij aan de opbloei van de Kerk, waar we de voor-
tekenen van mogen onderscheiden.
De Heilige Geest zal de Katholieke Kerk, de Kerk van de 
Heer, immers -na de noodzakelijke zuivering- weer doen op-
bloeien. Kom, Heilige Geest… Pastoor Smith

Nieuwe Evangelisatie (deel 5)
In de Paastijd heeft er in een aantal parochies een pos-
ter gehangen van de Nieuwe Beweging Communione e 
Liberazione. Deze Beweging zorgt altijd rond Kerstmis en 
Pasen voor mooie posters en teksten. Dit keer was een 
tekst gekozen van Solovjov. Een naam die we meteen 
verbinden met zijn tijdloze Legende van de Antichrist uit 
1900, behorend tot de wereldliteratuur. Het is een profe-
tische ‘Legende’ (wat letterlijk betekent: dit moet je gele-
zen hebben!), waarin een dictator de wereldheerschappij 
krijgt. Hij duldt de christelijke kerken, gunt hen de Bijbel, 
de liturgie, de kerkgebouwen en weet zo bijna alle pro-
testanten, orthodoxen en katholieken voor zich te win-
nen. Behalve Pauli, Johannes en Petrus en een handje vol 
christenen. En dan komt de tekst die op de poster stond: 
’De imperator richtte zich nu tot de christenen en sprak: 

”Zonderlinge mensen!... Zegt mij nu zelf, christenen die ver-
laten zijt door de meerderheid van uw broeders en leiders, 
wàt is u het dierbaarste in het christendom?” Toen verrees 
starets Johannes en antwoordde zachtmoedig: ”Grote heer! 
Voor ons is het dierbaarste in het Christendom Christus zelf 
– Hij zelf en alles wat van Hem komt, want wij weten dat 
in Hem de goddelijke volheid belichaamd is.” Die woorden 
ontmaskeren de Antichrist en een wrede christen-vervolging 
barst los… De rest moet u maar weer eens lezen.
Toen dit gedeelte eens tijdens een retraite aan Paus Johan-
nes Paulus II werd voorgelezen, reageerde die meteen. De 
zalige paus voelde aan waar de strijd zich op richt: niet de 
christelijke normen en waarden en de afgeleiden ervan ma-
ken het Christendom uit, het gaat om de Persoon van Jezus 
Christus Zelf, waarlijk God en waarlijk mens.
Opmerkelijk dat een omroep met nog een K in de naam uit 
het grijze verleden, alles behalve over Jezus Christus spreekt 
en het op Paaszondag presteerde een programma uit te zen-
den over mogelijke fraude binnen het Vaticaan. Zoveel uren 
zendtijd gaan letterlijk verloren, waarin men over Jezus 
Christus had kunnen vertellen. Hoog tijd voor de redactie 
van deze Radio Omroep om ook weer eens de Vertelling van 
de Antichrist uit de kast te halen en te herlezen. Want voor 
de Nieuwe Evangelisatie zou zendtijd een groot hulpmiddel 
zijn. Pastoor Smith

Het Eucharistisch Congres
Op donderdag 31 mei komt Tim Schilling vertellen over het 
Eucharistisch Congres. Tim Schilling is medewerker bij het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit van de Sacramentijnen. 
Van 10 tot 17 juni wordt in Dublin het 50ste internationale 
Eucharistisch Congres gehouden met het thema: ‘Eucharis-

tie: Communio met Christus en met elkaar’. Zo’n congres, 
dat om de vier jaar wordt gehouden, heeft tot doel mensen 
meer bewust te maken van het belang van de Eucharistie, 
het vieren van de Liturgie en de sociale doorwerking van de 
Eucharistie. Na de avonden over de Werkelijke Tegenwoor-
digheid (op donderdag 26 april) en de diverse vormen van 
Eucharistische devotie (op donderdag 10 mei), sluit deze le-
zing dit drieluik over de Eucharistie af.
Parochiezaal H. Lodewijk, Steenschuur 19, 19.45 – 21.30 uur. 
Vooraf om 19.00 uur is de vaste donderdagavondmis.

Orgelconcert 2 juni
Jaarlijks organiseert de Stichting 
Orgelstad Leiden een Leidse or-
geldag. Dit jaar is dat zaterdag 2 
juni. Hiermee worden de Leidse 
historische orgels gepresenteerd 
aan een groot publiek. De diver-
se Leidse orgels worden op deze 
dag achtereenvolgens bespeeld 
en het publiek begeeft zich van 
kerk naar kerk en maakt op deze 
manier een orgeltocht en tevens 
een soort stadswandeling door Leiden. De gehele dag is gra-
tis toegankelijk. 
Hier in de H. Lodewijkkerk is het concert om 12.00 uur.

Vereniging voor Latijnse Liturgie
Mede dankzij deze Vereniging wordt er in de Nederlandse 
kerkprovincie relatief veel Latijn gezongen en gebeden in 
de Zondagsmissen. In het buitenland is dat helemaal niet zo 
veelvuldig aanwezig als in ons - over het algemeen tegen-
draadse - landje.
De Vereniging houdt jaarlijks een ledendag. Dit jaar is dat in 
Leiden op zaterdag 9 juni. De dag begint in de H. Lodewijk-
kerk om 11.00 uur met een Latijnse Mis en eindigt om 16.30 
uur met de Latijnse Vespers. Het tussenprogramma is een 
lezing en de ledenvergadering.
De vaste leden krijgen apart bericht, maar de twee vieringen 
zijn natuurlijk voor iedereen toegankelijk.

Stadsmissie
Op de zaterdag voor Palmzondag is er weer een stadsmissie 
gehouden in de binnenstad, georganiseerd door leden van 
de Emmanuelbeweging. Mensen werden uitgenodigd om 
in de kerk een kaarsje te branden en ze kregen een over-
zicht mee van de vieringen van de Goede Week en de folder  
‘Pasen: ooggetuigen vertellen’.

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
Mei
Vooraf aan de Avondmissen
Rozenkransgebed.

Dinsdag 15 mei
JP2-groep.

Donderdag 17 mei  
Hemelvaart van de Heer.
Hoogfeest.
10.00 en 11.30 uur H. Mis.

Zaterdag 26 mei
19.00 uur H. Vormsel in de  
Sint-Josephkerk.
Géén Avondmis om 18.00 uur.

Zondag 27 mei
Pinksteren.

Maandag 28 mei
2e Pinksterdag
10.00 en 11.30 uur H. Mis.

Dinsdag 29 mei
JP2-groep.

Donderdag 31 mei
• 10.00 uur Senioren en KBO Mis 
in de Sint-Josephkerk.
• 19.45 uur Lezing over het  
Eucharistisch Congres (zie hier-
naast).

Juni
Zaterdag 2 juni
• 12.00 uur Orgelconcert.

De aanbidding stopt om 11.30 
uur.
• 18.00 English Mass.

Dinsdag 5 juni
• JPLeiden mis
• Lezing over de Lijkwade van
     Turijn voor de jongeren.

Zaterdag 9 juni
• Bijeenkomst Ver. voor Lat.  
    Liturgie (zie hiernaast)
• Landelijke dag Pater Pio.

Zondag 10 juni
16.00 uur Sacramentsprocessie 
(zie elders).

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

Donderdag 14 juni
Dagbedevaart naar Haastrecht, 
Den Bosch en Elshout.
Zie de folder in de kerk en de 
Sint-Josephpagina.

Vrijdag 15 juni
Hoogfeest van het H. Hart
19.00 uur gezongen Mis.

Zaterdag 16 juni
18.00 No English Mass.

Dinsdag 19 juni
JP2-groep.

Donderdag 21 juni
14.00-16.00 uur Aanbidding
in de Sint-Josephkerk.

Vrijdag 22 juni
• JPLeiden Mis
• JPLeiden feestavond.

Zondag 24 juni
Hoogfeest van de geboorte van 
Johannes de Doper.

In het volgende nummer 
krijgt u meer informatie 
over de nieuwe taak van 
onze kapelaan Remery en 
over de datum waarop wij 
afscheid van hem moeten 
nemen. 
Bij het ter perse gaan was 
het nieuwe Misrooster voor 
na het vertrek van de kape-
laan nog niet bekend.
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ding, schoenen en degelijke zijn ook van harte welkom. U 
kunt e.e.a. afgeven bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude 
Rijn 44 b/c.
- Uw bijdragen voor de restauratie van de Petrus & Paulus-
kerk in Jimma Ethiopië zijn van harte welkom. Zie het witte 
kerkje bij de leestafel. 
- Mogen wij op u blijven rekenen met het meebrengen van 
houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank? Een toene-
mend aantal medemensen is hiervan geheel afhankelijk. 

Ber Langezaal

Parochiesecretariaat 
De doelstelling van het parochiesecretariaat is het garande-
ren van een goede bereikbaarheid van de parochie en het 
realiseren van een goede toegankelijkheid van de pastorie. 
Het parochiesecretariaat wordt gevormd door een werk-
groep. De dagelijkse leiding van de werkgroep ligt bij de pa-
rochiecontactpersoon. Zij is binnen de parochie verantwoor-
delijk voor de continue bereikbaarheid van de parochie. Op 
vaste ochtenden van de week is er minimaal 1 lid van het 
parochiesecretariaat aanwezig. Gedurende deze vaste tijden 
wordt de telefoon in de pastorie aangenomen en worden 
bezoekers aan de pastorie te woord gestaan, en zo nodig 
worden enige administratie werkzaamheden verricht. Be-
langrijk is: Met elkaar zorgen voor een gastvrije sfeer in de 
pastorie. De pastorie is maandag-, dindag-, donderdag- en 
vrijdagmorgen open van 9.30 uur tot 12.00 uur. Voor opgave 
van misintentie kunt u altijd even binnenlopen of opbellen.
Parochiecontactpersoon Plonie Rijsbergen-van der Krogt

Johannes de Doper - 24 juni
Samen met Maria en Sint Joseph is Johannes de Doper een 
schakelpersoon tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Johan-
nes’ roeping is nog geheel die van de profeten voorheen. 
Een zichtbaar Godgewijd leven, dat al nieuwtestamentisch 
celibatair beleefd wordt, met de oproep tot bekering en het 
aanbieden van een ritueel erbij, nog geen Sacrament. Maar 
omdat de Zoon zo direct nabij is, is de zending van Johan-
nes anders dan die van de oude profeten. Hij mag de Zoon 
dopen, hij kan met zijn vinger naar de Zoon verwijzen, hij 
mag in zijn marteldood de weg banen voor het grote offer-
sterven van de Zoon.
Jezus Zelf zal Johannes groot noemen. En de eeuwen door 
heeft de Kerk weet gehad van de belangrijke taak van de 
Doper in de Hemel: mensen wakker schudden, misschien wel 

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…
Triniteitszondag
God is de drie-ene God. Dit is een onuitputtelijke bron van 
waarheid. Hier liggen heel veel antwoorden voor ons leven 
en voor de menselijke maatschappij. Nu veel mensen God 
terzijde schuiven, zien we ook in de maatschappij de proble-
men opkomen. Niet alleen in de economische sfeer - waar 
het eigenbelang vaak overheerst - maar ook in de relaties, 
de gezinnen, de scholen, de opleidingen en zo meer. Het 
wezen van wat een tussenpersoonlijke relatie uitmaakt, is 
vertroebeld geraakt. Een van de waarheden die de Drie-
eenheid aanreikt is dat God absoluut betrouwbaar is. Want 
Hij is immers niet alleen! De Vader is trouw aan de Zoon, en 
de Zoon aan de Vader, en de heilige Geest is hun eeuwige 
Middelaar. Stel dat God maar één iemand zou zijn dan zou 
God naar eigen willekeur kunnen handelen, zonder aan ie-
mand verantwoording af te hoeven leggen. De kans is groot 
dat uit zo’n godsidee het beeld van een God groeit die erg 
wreed en harteloos kan zijn en mag zijn.

Gelukkig is God niet zo. 
Hij is zoals Hij zich ge-
openbaard heeft, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 
‘God is liefde’. We staan 
allemaal klaar om dat 
te beamen. Laten we 
dan ook de moeite ne-
men open te staan voor 
de betekenis er van. 
Het prachtige Hoogfeest 
van de Drie-eenheid kan 
daar een beetje bij hel-
pen.

Pastoor Smith

Icoon uit de Dagkapel

De werkgroep Diaconie
Aan de jaarlijkse sobere vastenaktiemaaltijd op maandag 
12 maart werd door ruim 50 parochianen van Hartebrug,  
Joseph en Petrus deelgenomen. De netto-opbrengst was 276 
euro t.b.v. de school in Kumasi, Ghana en Exodus Leiden.
- De Stichting ‘Steun kinderen met bloedarmoede in  
Kinshasa’ vraagt om inzameling van medicijnen zoals para-
cetamol, foliumzuur en medische eerste hulpmiddelen. Kle-

wakker schreeuwen tot 
bekering en geloof in het 
Lam, dat de zonden van 
de wereld wegneemt. Hij 
blijft een soort evangelist. 
Alle reden om hem in deze 
kerkperiode van Nieuwe 
Evangelisatie niet te ver-
geten.

Raam uit de oude Doopkapel

Vrijwilligers avond 29 juni 
Op zondag 1 juli vieren we met elkaar het naamfeest van 
onze parochie St. Petrus.
Traditioneel is dan de vrijdag daaraan voorafgaande, dit jaar 
29 juni, op het feest van Petrus en Paulus, de vrijwilligers-
avond.
Het bestuur nodigt alle vrijwilligers binnen onze parochie 
uit voor een drankje en een hapje.
Let op: dit jaar houden we deze avond in de Petruszaal en 
als het mooi weer is kunnen we ook van de buitenruimte 
gebruik maken.
De koorleden zijn uitgenodigd na hun gezamenlijke repe-
titie, deze is nodig om op zondag zich met elkaar van hun 
beste kant te laten horen.
De overige vrijwilligers zijn vanaf 20.00 uur welkom, voor 
hen staat eerst de koffie klaar.
Schroom niet van deze uitnodiging gebruik te maken, stel 
u niet te bescheiden op, kom gewoon en stap binnen in de 
grote groep vrijwilligers.
Het bestuur weegt niet wat u doet, maar is blij met elke 
vrijwilliger die iets doet voor het wel en wee van de paro-
chiegemeenschap.

De DVD is klaar
Voor iedereen die in het bezit is van het jubileumboek is de 
toegezegde DVD beschikbaar.
Door nog wat extra inzet van Ton van Schie en Wil Witte is 
het de producent Paul van Duyvenbode gelukt deze net voor 
Pasen klaar te krijgen, waarvoor onze grote dank.
Het is een mooie aanvulling op het boek.
De DVD kan afgehaald worden na de vieringen of op het 
parochiesecretariaat.
Het jubileumboek De Sint Petrus in de Sleutelstad over de 75- 
jarige Petrusparochie aan de Lammenschansweg is compleet 
met DVD te verkrijgen voor € 14,50 via het parochiesecreta-
riaat 

Even vooruit
In het  volgende nummer krijgt u meer informatie over de 
nieuwe taak van onze kapelaan Remery en over de datum 
waarop wij afscheid van hem moeten nemen. Bij het ter per-
se gaan was het nieuwe Mis-roosters voor na het vertrek van 
de kapelaan nog niet bekend.

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

Het vaste schema voor de 
het jaar 2012
Zaterdagavond 19.00 uur  
Eucharistieviering en 1x per 
maand een Woord- en Gebeds-
viering.

Zondagmorgen 9.30 uur  
Eucharistieviering, crèche en 
kinderwoorddienst.

Dinsdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.

2e Woensdag van de maand 
11.00-12.00 uur Open Kerk.

Vrijdagmorgen 9.00 uur  
Eucharistieviering.

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

AGENDA
Zie ook de liturgiekalender op 
pagina 34 en 35.

Mei
Op dinsdag en donderdag 
wordt in de dagkapel de Rozen-
krans gebeden om 19.00 uur.

Dinsdag 15 mei JP2 groep.

Donderdag 17 mei Hemelvaart 
van de Heer.Hoogfeest.  
9.30 uur Mis.

Zaterdag 19 mei
15.00 uur Doopviering
Kinderkoor.

Zaterdag 26 mei
19.00 uur H. Vormsel in de Sint- 
Josephkerk. Géén Avondmis om 
19.00 uur in de Sint Petrus.

Zondag 27 mei Pinksteren  
9.30 uur St. Petruskoor.

Maandag 28 mei
2e Pinksterdag 9.30 uur Mis met 
samenzang.
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Donderdag 31 mei
• 10.00 uur Senioren en KBO 
Mis in de Sint-Josephkerk.
• 19.45 uur Lezing over het  
Eucharistisch Congres (zie el-
ders).

Juni
H. Drie-Eenheid zondag 
3 juni 9.30 uur Kinderkoor
Eerste Heilige Communie.

Zondag 10 juni
16.00 uur Sacramentsprocessie 
(zie elders).

Woensdag 13 juni
11.00 – 12.00 uur Open kerk.

Donderdag 14 juni
Dagbedevaart naar Haastrecht, 
Den Bosch en Elshout.
Zie de folder in de kerk.

Vrijdag 15 juni
Hoogfeest van het H. Hart
09.00 uur Mis in de dagkapel.

Donderdag 21 juni
14.00 – 16.00 uur Aanbidding 
in de Sint-Josephkerk.

Vrijdag 22 juni
• JPLeiden mis
• JPLeiden feestavond.

Zondag 24 juni
Hoogfeest van de geboorte van 
Johannes de Doper.

Vrijdag 29 juni
Vrijwilligers avond
20.00 uur pastorie.

Zondag 1 juli
Petrus en Paulus
9.30 uur Alle Koren.

Overleden
Cornelia Maria Melman, 
92 jaar, 19 februari.

Jacobus Hernaus Johannes 
Mentink, 83 jaar, 20 februari.

Henricus Bouckaert, 85 jaar,  
19 maart.

Maria Brigitta van Buuren-
Huigsloot, 83 jaar, 23 maart.
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Op tweede paasdag vertrokken 
we met een gezellige groep van 
16 jongeren uit Leiden en om-
streken samen met kapelaan 
Remery en twee begeleiders van 
Kerk in Nood naar het Heilig 
Land. 

We bezochten belangrijke plaatsen uit 
het leven van Christus maar hebben ook 
christenen die daar wonen ontmoet. 
We merkten hoe belangrijk het is dat er 
christenen wonen in het Heilig Land. 
Zo hebben zij het initiatief genomen 
om een school en een universiteit te 
stichten in de arme Palestijnse gebie-
den. Het bijzondere van deze scholen is 
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en is verrezen vierden we de H. Mis. En op 
een vissersbootje midden op het meer van 
Gallilea hadden we tijd voor Eucharisti-
sche aanbidding!
Het was een reis om nooit meer te ver-
geten! We zijn al druk aan het bedenken 
waar we volgend jaar naartoe gaan!

Karel Beenakker

dat er zowel christenen, moslims als 
joden zijn die zich er thuis voelen en 
daardoor plaatsen werden van hoop 
en vrede.

De kerker
We bezochten we heilige plaatsen in 
Jeruzalem, Bethlehem en rond het 
meer van Galilea. In Jeruzalem was 
het moeilijker voor te stellen hoe 
het er tijdens het leven van Christus 
was. Alles wat uit die tijd nog over 
is ligt meters onder het grond. De 
plek die het meeste indruk heeft 
gemaakt op mij (en op vele groeps-
genoten) is de kerker waar Christus een 
aantal uren doorbracht na Zijn gevangen-
neming in de Hof van Olijven. Via een gat 
in de grond werden gevangenen (dus ook 
Christus zelf!) met een touw enkele me-
ters naar beneden getakeld. Wij konden 
met een trap in deze kerker komen: een 
kleine, donkere ruimte met alleen het gat 
in het plafond als ingang. Ook een andere 
plek was anders dan verwacht: zo bleek 
de geboorteplek van Christus in Bethle-
hem geen stal, maar een grot te zijn!

Met kruis over de ‘Via dolorosa’
Het meest bijzondere van de reis was dat 
we merkten dat Christus als het ware met 
ons mee ging. Over de ‘Via dolorosa’ lie-
pen we met een kruis de Kruisweg, bij de 
plek waar Christus in het graf werd gelegd 

Heilig Landreis indrukwekkend

JP
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Er staan weer mooie avonden in de agen-
da. En wij nodigen jou uit om daar bij 
aanwezig te zijn! Meer info op www.jp-
leiden.nl. Als je je dan ook meteen aan-
meld op facebook ben je altijd van alle 
nieuwtjes op de hoogte.
29 mei JP2 bijeenkomst 19.45 – 21.30 5 
juni H. Mis 19.00 – 19.30, nadien Inloop-
lezing 19.30 – 21.30 8 juni Tienergroep 
19.45 – 21.30 12 juni JP2 bijeenkomst 
19.45 – 21.30 14 juni Verdiepingsgroep 
19.45 –  21.30.
Maandag 21 mei bijeenkomst bij RKJ 
Delft: onze eigen bisschop, mgr. Van den 
Hende vertelt over de toekomst van de 
kerk… Is de kerk een aflopende zaak? 
Hoe kunnen wij als jongeren bijdrage 
aan hoe de kerk in de toekomst eruit 
gaat zien?
Meer informatie volgt, maar kijk alvast 
op www.rkjdelft.nl!

RKJongeren Volleybaltoernooi
De spanning stijgt! Het staat 11-11 in de fi-
nale van het RKJvolleybaltoernooi op 29 
april. Nog vijf minuten te gaan en dan is de 
winnaar van 2012 bekend. RKJ Delft speelt 
hard to get tegen JIB Wijchen. Wie gaat er 
met de beker naar huis? Om 12.30 uur be-
gonnen de eerste wedstrijden. De sfeer zat 
er goed in, elk team had wel een groep sup-
porters meegenomen. JP Leiden was goed op 
dreef met twee teams, eentje stond bijna in 
de halve finale!. Maar helaas. De halve finale 
ging voor de neus van Leiden voorbij. Maar 
de gezelligheid stond bovenaan! Lachen en 
kletsen, de enthousiasme spatte ervan af. 
De finale… JIB Wijchen lijkt toch te winnen. 
Maar RKJ Delft geeft niet op. Langzaam ha-
len ze punten binnen. Het gejuich is oorver-
dovend! Zou het JIB Wijchen lukken?! Jawel,  
JIB Wijchen is de grote winnaar van het toer-
nooi en gaan met de beker naar huis.

Op kamp met Sint Jan!
De Broeders van Sint Jan organiseren in voor-
jaar en zomer diverse kampen en activiteiten, 
speciaal voor tieners en jongeren. Zoals het be-
faamde Bergkamp in de Alpen of het Ardennen-
kamp voor kinderen. Jaarlijks doen honderden 
jongeren mee. Dat is niet verwonderlijk: met de 
broeders op stap staat immers garant voor on-
vergetelijk avontuur! Zij bieden je namelijk de 
unieke combinatie van sport, actie en natuur 
enerzijds, en God, diepgang en vriendschap 
anderzijds. Zo ga je gegarandeerd bemoedigd 
en blij weer naar huis. De filosofie is, dat ant-
woord op je vragen en verlangens juist gevon-
den kan worden in de vriendschap met anderen. 
Vrienden maken doe je niet door tv te kijken of 
doppen in je oren te stoppen, en ook niet door 
eindeloos in de Kerk te zitten, maar door sa-
men een berg te beklimmen, het avontuur aan 
te gaan, er op uit te trekken! Kijk voor info op 
www.stjan.org.

Kerk Over Hoop
Op zondag 17 juni is er een Verras-

singsviering ‘Kerk over Hoop’ voor jon-
geren en iedereen die zich jong voelt 

in Kerkelijk Centrum de Regenboog in 
de Merenwijk. De viering begint om 

18.30 uur. Vanaf 18.00 uur speelt Prai-
seband OnLine. Voor alle bijzonderhe-
den kijk op ! 

En: de wedstrijd Portugal-Nederland 
(20.45 uur) is na afloop te zien op een 
groot scherm! Zie ook de pagina’s van 

De Regenboog in dit nummer. 

www.rondomdekerk.nu 
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                Dagvoorzitter is Prof. Dr. Lammert Leertouwer

Inleider op deze dag is: Prof.dr. Erik Borgman, hoogleraar 
Theologie van de religie te Tilburg. 
“We leven in een tijd waarin we alles plannen. 
Ons liefdesleven, onze carrière, onze vrienden-
kring, zelfs ons geluk wordt gepland. We laten 
niets meer over aan de hoop. Dat is jammer. 
Hoop gaat er namelijk van uit dat het leven 
beter wordt. Hoop zit mensen in het bloed. 
Hoop doet mogelijkheden zien. Niemand 
hoeft mensen hoop te geven. In uitzichtloze 
situaties vlamt het geloof op dat het anders 
kan. Hoop is een onverwoestbare kracht in de mens. Hoop 
schept toekomst en stimuleert de creativiteit. Het gaat er 
niet om dat wat je hoopt per se waar wordt. Het gaat erom 
dat je de hoop ziet als voorbode van het verrassende en on-
verwachte dat kan plaatsvinden. Door de hoop leeft de toe-
komst in het heden. Ware hoop onderstreept de waardig-
heid van het alledaagse leven van mensen. Door wat men-
sen in het dagelijks leven hoopvol proberen te volbrengen 
zijn ze voor de samenleving van belang. Ze realiseren er 
wat steeds weer hun diepste hoop blijkt: ertoe doen. 
Wie werkelijk hoopt op geluk, die kent dat geluk in zekere 
zin al. De hoop geeft hem perspectief. In de religies staat 
deze levenswijze centraal: Het is het spoor van de voor-
ouders, van Mohammed, van Jezus. Maar hoop kan ook 
buiten religie vorm krijgen in maatschappelijke idealen, in 
visioenen van goed leven, in verlangen om er voor ande-
ren toe te doen. Ze zijn de grondstof van de samenleving 
en de basis van haar samenhang”.

Andere Sprekers:

Dr. Sjaak de Gouw, directeur GGD-Hollands Midden: 
Hoop als medicijn? Het menselijk lichaam 
heeft een zelfgenezend vermogen. Hoop is 
een mix van verwachting en vertrouwen en 
draagt daardoor bij aan een sneller en vol-
ler herstel. Het geven van hoop moet ge-
doseerd gebeuren, valse hoop zorgt juist 
voor een verslechtering van de psychische toestand.

Symposium Programma

09.30 - 10.00 uur Inloop en koffie

10.00 - 10.15 uur Opening

10.15 - 11.00 uur Inleiding Prof.dr. Erik Borgman

11.00 - 11.15 uur Eerste reacties

11.15 - 11.45 uur Pauze

11.45 - 12.30 uur Plenaire discussie

12.30 - 13.00 uur Lunch: Salonorkest Rendez Vous

13.00 - 13.30 uur Hoop in Bedrijfsleven en

  Gezondheidzorg

13.30 - 13.45 uur Muzikaal Intermezzo

13.45 - 14.15 uur Hoop in Maatschappij en Politiek

14.15 - 14.30 uur Pauze Salonorkest Rendez Vous 

14.30 - 15.45 uur  Forumdiscussie o.l.v.

  Prof.dr. L. Leertouwer

15.45 – 17.00 uur  Feestelijk samenzijn met 

  Salonorkest Rendez Vous

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

Drs. Wilma Nijborg, directeur Vluchtelingenwerk ZH-
Noord. De begrippen hoop en verwachting 
hebben in verschillende culturen verschillende 
betekenissen en kennen een zekere gelaagd-
heid. De hoop op een verblijfsvergunning ver-
bergt dieper liggende waarden zoals serieus 
genomen willen worden en met waardigheid 
tegemoet getreden worden. Hoop kan ook verder strek-
ken dan de persoon zelf: zich verbinden aan veiligheid en 
de toekomst van anderen

Drs. Jan Laurier, ex-lid van de 1e kamer voor 
Groen Links, President Nederlandse Woon-
bond. In politiek en bestuur speelt hoop op 
drie niveaus. Meest basaal is dat we hopen 
dat ons politiek en bestuurlijk ingrijpen ver-
anderingen in de samenleving teweeg kan  
brengen. Zonder die hoop zou het politieke handelen van 
welke stroming of richting in zich zelf zinloos zijn. In het 
verlengde hiervan schept de politiek ook hoop (en soms 
wanhoop): het staat op de politieke agenda dus gaat er 
iets gebeuren. Ten slotte is hoop ook een inspiratiebron. 
De hoop op en het geloof in verandering is natuurlijk de 
kern van die politieke bewegingen die de emancipatie van 
mensen en groepen mensen nastreven. In die zin is hoop 
voor mij een belangrijke drijfveer om politiek actief te zijn.

Drs. Alex Buijsman manager bij Swets Information Ser-
vices; was betrokken bij Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Als een initiatief 
of organisatie dreigt te stranden, dan zijn er 
mensen die hoop hebben het tij te keren en 
mogelijkheden zien om dat te bewerkstel-
ligen. Er zijn mensen die meteen van boord 
springen en er zijn mensen die zich laten mee dobberen 
en afwachten wat er gebeurt. Wat daarbij bepalend lijkt, 
is wat je daarin drijft. Een leidinggevende kan wel stimu-
leren, maar de benodigde kracht komt voort uit de bron 
die onder de hoop ligt. Als je hoop hebt op iets dan trek je 
het door je handelen naar je toe. Maar hoe bepaal je wat 
goed is?

Geestkracht

bijeen gedreven 
wachten 
tot 
van buiten 
stromen vuur 
van binnen 
tongen losmaakt 
mensen aanraakt

                      Aukje Wijma

28 29

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 tot 
23 mei is er van 9.30 – 9.45 uur 
een morgengebed in het Stilte-
centrum. We volgen daarbij een 
vast ritueel van lezingen, liede-
ren en gebeden. Zomaar een 
moment, midden in de week, 
om even met elkaar stil te zijn 
en aandacht te geven aan wat 
ons bezighoudt. U bent van 
harte welkom

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de  
Regenboog is iedere werkdag 
van 10.00 – 12.00 uur geopend 
voor persoonlijk gebed, medita-
tie en bezinning. 
Mothers Prayers
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur 
bidden er moeders voor kinde-
ren en andere intenties. U bent 
altijd welkom om mee te bid-
den of een intentie in te bren-
gen.

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

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de 
maand van 18.00 – 20.00 uur 
een smakelijk drie gangen diner 
à € 7,50. Opgave verplicht bij 
Maja van Spaandonk, telefoon: 
071 521 43 59.

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

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

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

Kerk over Hoop
Zondag 17 juni om 18.00 uur is 
er een verrassingsviering in Ker-
kelijk Centrum de Regenboog 
voor jongeren én voor iedereen 
die zich jong 
voelt. 

Binnenkort 
draait alles weer om 
voetbal. Natuurlijk 
hopen wij 
Hollanders 
massaal dat het 
Nederlands Elftal weer eens Eu-
ropees Kampioen wordt. Waar-
om is dat zo belangrijk? Als 
Oranje - goed of slecht - ge-
speeld heeft, volgt er een uitge-
breide analyse van de tactiek en 
wordt er kritisch naar de coach 
en de spelers gekeken. Kunnen 
we als kerk daar wat van leren? 
Wordt het niet eens tijd dat wij 
in de kerk ons ook afvragen of 
we op de goede manier bezig 
zijn? Wat is onze opdracht ei-
genlijk? Welke tactiek gebrui-
ken we en is die nog wel pas-
send voor de tijd waarin wij le-
ven? Wie is onze coach? Is die 
nog langer capabel? En zijn de 
spelers nog bereid tot het uiter-
ste te gaan? Waar hopen we ei-
genlijk écht op? Voor deze ana-
lyse hebben we jou nodig! Heb 
jij zin om over dit soort vragen 
stevig mee te denken en te de-
batteren? Of wil je liever chil-
len en samen met vrienden en 
vriendinnen luisteren naar live-
muziek van Praiseband On Line? 
Dan ben je van harte uitgeno-
digd bij onze Verrassingsviering.

Prof.dr. 
Erik Borgman

HOOP DOET  LEVEN 
Symposium over maatschappij en toekomst
Zaterdag 12 mei 2012
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Zilveren Lam Gods-speld uitgereikt
Na meer dan twintig jaar is het echtpaar Ans en Sam van der 
Kwartel gestopt met hun vrijwilligerswerk voor de parochie. 
Al die jaren waren zij verantwoordelijk voor de ledenadmi-
nistratie van de wijkkerk H. Antonius, en alles wat daar mee 
te maken had, zoals wijkindeling en mutaties voor de con-
tactpersonen, en zevenmaal per jaar de bezorglijsten van het 
parochieblad.
Mevrouw Van der Kwartel deed daarnaast ook regelmatig 
typewerk en haar man was vaak bij stencilwerk betrokken en 
ook nog bezorger van het parochieblad.
Het parochiebestuur was hen daar zeer dankbaar voor en 
bood het echtpaar een lunch aan, samen met (andere) wijk-
contactpersonen. Mevrouw Van der Kwartel ontving uit han-

den van de vice-voorzitter van 
het parochiebestuur de zilveren 
Lam Gods speld en een boeket 
bloemen. Helaas was haar man 
die dag ziek, maar hij heeft la-
ter thuis van pastor Inge Elling 
alsnog de zilveren speld over-
handigd gekregen met daarbij 
een mooie kaars.

Vormselvoorbereiding van start
Voor de informatiebijeenkomst over het Heilig Vormsel was 
dit jaar ruime belangstelling. Jongeren die in groep 8 of in de 
brugklas zitten en hun ouders waren hiervoor uitgenodigd. Er 
was goede aandacht voor alle informatie en uiteindelijk heb-
ben negen jongeren zich ter plekke aangemeld het traject te 
willen volgen. De voorbereidingen zullen afgerond worden 
met een Vormselviering, waarin de bisschop of een plaatsver-
vanger het H. Vormsel zal toedienen. Deze speciale viering 
staat voorlopig gepland voor november 2012. 
Wat ook altijd bij de voorbereiding hoort is een bezoek aan 
De Vuurdoop, voor jongeren die hun vormsel doen. Dit spek-
takel vindt plaats in de kathedrale kerk van ons bisdom in 
Rotterdam. Het is nog altijd mogelijk om je aan te sluiten bij 
de voorbereidingen, de eerste bijeenkomst is op donderdag 
24 mei. Ga naar vormsellamgods@hotmail.com voor Informa-
tie of aanmelding.  De Vormselwerkgroep

Boekenmarkt voor ‘Longevus’
De Maria Middelareskerk was voor dit goede doel waaraan 
de parochie zich voor drie jaar verbonden heeft, omgetoverd 

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.

Mededelingen van het bestuur
Nu de fusie van de parochies van Leiden e.o. tenslotte in 
zicht komt, heeft onze pastoraal werkster Inge Elling beslo-
ten dat dit een goed moment is om vervroegd te stoppen 
met haar werk. Na de zomer heeft ze er zeven jaar in de 
Lam Gods parochie ‘opzitten’. Het bestuur betreurt maar 
respecteert haar besluit en is dankbaar voor alles wat ze in 
die zeven jaar tot stand heeft gebracht. In goed overleg is 
besloten dat de parochie afscheid zal nemen van haar eerst-
verantwoordelijke pastor op zondag 23 september. 
Het bestuur van de Lam Gods (en na de fusie het nieuwe be-
stuur) zal zich sterk maken voor het bijtijds vinden van een 
goede opvolger, die als lid van het pastorale team van de  
Petrus en Paulus parochie in Leiden en ommelanden inzet-
baar zal zijn. Nadere mededelingen over vertrek en opvol-
ging zullen uiteraard tezijnertijd volgen! 
Verder zal het de vrijwilligers en kerkgangers niet ontgaan 
zijn dat er het (helaas) nodige geld is uitgegeven aan de 
gebouwen. Bij de Aktie Kerkbalans was het al genoemd en 
gelukkig is er gul op gereageerd. Wat is er gebeurd? Het 
dak van de Maria Middelareskerk is geïsoleerd en van een 
nieuwe bitumenlaag voorzien. Het effect was vrijwel direct 
merkbaar in de kerk waar het behaaglijker werd zonder ex-
tra stookkosten. In de Antoniuspastorie en sacristie is totaal 
versleten vloerbedekking vervangen en in de pastorie is de 
bovenverdieping opgeknapt. Hierdoor zijn er broodnodige 
vergader- en werkruimtes bijgekomen. Als laatste wordt/is 
het hekwerk van de pastorietuin vervangen dat door sloop-
werkzaamheden bij het parkeerterrein van de Vijf Mei sport-
hal niet meer voldeed. Grond en gebouwen kunnen zo weer 
jaren mee en bovendien wordt de nieuwe parochie niet met 
achterstallig onderhoud opgezadeld!

Eerste Heilige Communie op 3 juni
Met veel enthousiasme zijn vijf jonge kinderen de laatste we-
ken druk bezig geweest om zich voor te bereiden op hun Eer-
ste Heilige Communie op zondag 3 juni. De Maria Middelares-
kerk zal voor die zondag extra mooi versierd worden en pater 
Peters ofm. zal Brune Kaijzel, Eva Ram, Luca Egberink, Sari 
Joziasse en Zoë van der Lelij uitnodigen om rond de tafel te 
komen staan. Het kinderkoor ‘De Vlammetjes’ zal de viering 
met liedjes ondersteunen. Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom bij deze bijzondere viering van jonge parochianen.
Wil je ook meezingen in het kinderkoor in deze viering, geef 
je dan snel op bij Monique Lassooy, tel. 5321156!

De Communiewerkgroep

3130

tot een boekenmarkt 
waar de liefhebber veel 
kon vinden. 
Vele honderden boeken 
waren ingezameld en 
gesorteerd. Het resultaat 
van al het sjouwen mag 
er zijn: op de zaterdag 21 
en zondag 22 april is ruim 
500 euro opgehaald!

Matteus 28 als basis voor graffiti kunst
Twee vrijdagen waren nodig om te komen tot een mooie 
graffitiafbeelding die nu in de Antoniuskerk is te bewon-
deren.
Nog in de stemming van Pasen zijn zes jongeren op vrij-
dag 13 april aan de slag gegaan met Matteus 28,1-10. Ze 
moesten uitbeelden op papier wat de tekst bij hen opriep. 
Deze beelden moesten een week later omgezet worden 
in graffiti. Het graffitispuiten moest buiten gebeuren en 
omdat er regen voorspeld werd, werden er allerlei zei-
len gespannen. Het bleef gelukkig droog en in een gezel-
lige sfeer en onder leiding van graffiti kunstenaar Remco  
Bastiaans is het denkwerk omgezet in twee mooie graffiti 
afbeeldingen op een paneel van 2,5 x 2,5 m. 
Aan de voorzijde de dood en het leven, waarbij het leven 
komend vanuit het graf de dood overschaduwt. De roos 
als teken van liefde kan gaan bloeien. En de liefde wordt 
op de achterzijde symbolisch weergegeven in de vorm 
van een hart waarin alle eerste letters van de namen van 
alle kunstenaars. Het hart wordt gedragen door handen. 

Door wie het ge-
dragen wordt, door 
ons mensen of door 
God, dat mag de kij-
ker zelf invullen. 
Al met al zijn de 
OJA jongeren heer-
lijk bezig geweest 
met het Paasverhaal 
en hopen dat ook 
andere kerkbezoe-
kers hiervan kun-
nen genieten.

Door-de-weekse 
vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 1 juni een Eucharistie- 
viering om 9.30 uur. Op dinsdag 
12 juni om 9.00 uur een Woord-
en Communieviering.

Woonzorgcentrum Robijnhof
Op vrijdag 1 juni om 15.00 uur in 
de ‘Vijverzaal’ een viering.
Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 21 mei en 25 juni 
om 10.30 uur een viering. 

Mei-maand Maria-vieringen
Deze zijn in de Antoniuskerk op 
woensdag 16-23-30 mei, ’s avonds 
om 19.00 uur.

Overleden
Bernardus Johannes Witteman 
overleed op 2 maart en was 92 
jaar. Hij woonde in Rijn en Vliet. 
Na de afscheidsviering in de  
Antoniuskerk werd hij gecre-
meerd in ‘Rhijnhof’.

Op 9 maart overleed Judith  
Theresia van Zijp-Koree. Zij was 
81 jaar en werd verpleegd in 
Zuydtwijck. Er werd afscheid van 
haar genomen in de Maria  
Middelareskerk waarna zij werd 
gecremeerd in ‘Rhijnhof’. 

Adriana Petronella van Helden 
– de Does  was 90 jaar toen zij 
overleed op 10 maart. Zij woonde 
Margot Antinkpad 12.  
Zij werd vanuit de Maria  
Middelareskerk begraven op de 
R.K. begraafplaat ‘Zijlpoort’.

Op 18 maart overleed Hendricus 
Johannes Fransen.
Hij werd 86 jaar en woonde in 
Rijn en Vliet. Vanuit de  
Antoniuskerk werd hij begraven 
op begraafplaats “Rhijnhof’. 

Cornelia Maria Jacoba Pelgrim – 
van der Laan was 80 jaar toen zij 
op 28 maart overleed. Zij woonde 
Sibeliusstraat 8. Na de afscheids-
viering in de Antoniuskerk werd 
zij begraven op de R.K.-begraaf-
plaats ‘Zijlpoort’.

Nicolaas van Duuren  was 77 jaar 
toen hij op 4 april overleed in zijn 
woning in de Topaaslaan 20.

Na de afscheidsviering in de 
Maria Middelareskerk is hij 
begraven op ‘Rhijnhof’.

Wij leven mee met hen die 
hun dierbare hebben moe-
ten verliezen en wensen hen 
sterkte!

Kerk schoonmaken
In de Maria Middelareskerk 
doen we dat op maandag 28 
mei vanaf 9.15 uur. Wij vragen 
om uw hulp.

Hemelvaartsdag
Dit feest wordt gevierd op 
donderdag 17 mei.  
We komen samen in de Maria 
Middelareskerk om 10.00 uur.

Kinderwoorddienst
Deze is op zondag 13 mei om 
9.30 uur in de Maria Midde-
lareskerk. Het kinderkoor ‘De 
Vlammetjes’ zal zingen.

Bijbelavonden
Deze staan weer o.l.v.  
catechete Marieke Maes.
Iedereen is van harte welkom 
in de pastorie van de  
Antoniuskerk om 20.00 uur  
op 10 mei en 7 juni.

Eten, praten en luisteren
‘7+1’, zo’n bijeenkomst is op 
vrijdag 25 mei om 18.00 uur in 
‘De Verdieping’, Stevensbloem 
269. De intekenlijst ligt in  
beide wijkkerken.

Boekjes over de 
Antoniuskerk
Dit boekje, over de historie 
van deze kerk, kunt u nog 
gratis afhalen bij het  
parochiesecretariaat.

Opbrengst Vastenactie
Deze actie bracht in onze  
parochie, middels de witte bus 
en de bruine kist, 
€ 1139,75 op. Daarnaast zijn 
op het rekeningnummer van 
de parochie nog bedragen 
overgemaakt en is er nog een 
opbrengst van de Sobere  
Vastenmaaltijd. Namens de  
organisatie, hartelijk dank!



Rondom de Kerk             mei 2012Rondom de Kerk             mei 2012

Van Toradja tot Papua
Gijsbert van Schie (1924), emeritus missionaris 
van Scheut, heeft een boek geschreven over zijn 
werk als missionaris-leraar in Indonesië van 
1949 tot 1989. Het is een autobiografisch relaas 
waarin Van Schie verhaalt over de geschiedenis 
van de jonge staat Indonesië, inclusief de soms 
bloedige strijd van guerilla’s tegen deze nieuwe 
staat. Pater Van Schie wil met zijn boek vooral 
ook belangstelling wekken voor het werk dat 
missionarissen als gewone mensen onder vaak moeilijke omstandighe-
den hebben gedaan en de ontwikkeling die zij in de loop der jaren heb-
ben doorgemaakt. Van Schie ging in 1989 met emeritaat en heeft nadien 
jarenlang geassisteerd in onder andere de Hartebrugparochie. Het boek 
is verkrijgbaar bij de boekhandel. Aantal pagina’s 448 ISBN 9789 4617 
6824 7 Uitgeverij Boekscout, Soest. Deze uitgeverij gaf ook zijn boeken 
Tropenjaren en Afgedwongen Veranderingen uit.

R
on

dom de Vrijw
illig

ers

Bas van den Berg (42), 
vrijwilliger in De Regenboog

Wat trekt je aan in De Regenboog?
We hebben bij ons trouwen, we woonden toen in Leiden, be-
wust gekozen om dat in De Regenboog te doen. En we wilden 
ook iets doen met ons geloof. De Regenboog ervaar ik als een 
warme plek waar je je welkom voelt. De gemeenschap is gast-
vrij, en ook gericht op nieuwe mensen. Er zijn wel wat andere 
gewoontes dan ik ken vanuit mijn protestantse opvoeding 
in Leiderdorp. Iedere week Avondmaal bijvoorbeeld, dat was 
bij ons in de Scheppingskerk niet zo. Ik ben nu weer terug in 
Leiderdorp, waar we wonen met onze twee zoons van 10 en 8 
en twee meiden van 5. Het is bijzonder om mee te maken dat 
onze kinderen spelen op dezelfde plekken waar ik vroeger ook 
speelde en op dezelfde scoutingclub zitten. 

Wat doe je voor vrijwilligerswerk?
Zo’n zes jaar begeleid ik de maandelijkse jongerenviering, nu 
doe ik dat samen met Gerben Wessels. Het gaat om jongeren 
van ongeveer 12 tot 16 jaar, dezelfde leeftijd als de jongeren 
met wie ik te maken heb in mijn werk als teamleider boven-
bouw op het Wellantcollege in Rijnsburg, een VMBO-school. 
Wat ik inspirerend vind is gesprek en discussie met de jongeren, 
hen prikkelen en uitdagen. Een bijbeltekst is altijd uitgangs-
punt, maar we willen het gesprek wel een beetje luchtig hou-
den. We zoeken ook vaak een stukje DVD of CD, bijvoorbeeld 
een van Jesus Christ Superstar om ze de lijdensweg van Jezus 
laten zien.

Zie je ook verschil tussen protestanten en  
katholieken?
Goh, nee, eigenlijk niet, ik ben daar helemaal niet mee bezig. 
Of ja, als de viering begint, dan slaan katholieken een kruisje. 
En nu ik erover nadenk, ik zie ook wel dat katholieken iets los-
ser zijn, gemoedelijker en ook wat rommeliger. Maar dat vind 
ik wel prettig, vroeger in de kerk in Leiderdorp was het wel wat 
stijf en een beetje saai.
En wat ik vroeger ook nooit heb gedaan is Palmpaasstokken 
maken. Ik heb laatst samen met onze kinderen weer stokken in 
elkaar zitten knutselen.

Zou je iets willen vertellen over je geloofsbeleving?
Voor mij is gemeenschap essentieel en de manier van omgaan 
met elkaar, hoe je kijkt naar de wereld, mensen nemen zoals 
ze zijn. Bij de jongerenviering kijk ik ook of ze niet te fel uit 
de hoek komen of semi-grappig iemand te kijk zetten. Voor 
geloofsbeleving en gebed thuis is niet veel tijd. We hebben 
een druk gezin! De kinderen vragen wel om voor te lezen uit de 
kinderbijbel. Vooral mijn dochters vinden dat prachtig, ook het 
Goede Vrijdagverhaal.

33

Boek katholiek sociaal denken
Onze samenleving is volop in beweging. Op tal 
van manieren dragen mensen hun steentje bij aan 
verbanden die prettig en vertrouwd voelen. Dit 
proces voltrekt zich proefondervindelijk en im-
proviserend: op straat, in het gezin, de politiek en 
in allerlei maatschappelijke instellingen. Het ka-
tholiek sociaal denken heeft behartenswaardige 
dingen te zeggen over persoonlijke verantwoorde-
lijkheid, solidariteit, gezonde maatschappelijke 
verhoudingen, ons dagelijks werk en persoonlijk 
bezit. Dit maakt het katholiek sociaal denken 

uiterst actueel en relevant voor onze eigen tijd. ‘Proeven van goed 
samenleven’ is een toegankelijke inleiding in het katholiek sociaal 
denken. Het boek is een initiatief van het Verband van Katholieke Maat-
schappelijke Organisaties (VKMO), Den Bosch. Auteur van de uitgave is 
drs. Thijs Caspers (1980), theoloog en beleids- en identiteitsmedewerker 
bij het VKMO. Uitgever Adveniat Prijs € 19,50 ISBN 9789 4910 4229 4.

Orgelconcert Hooglandse Kerk
Op donderdag 17 mei,  
Hemelvaartsdag, wordt 
door Theo Visser (foto) in de 
Hooglandse kerk de Orgelmis 
van de Franse barokcompo-
nist Nicolas de Grigny uit 
1699 uitgevoerd. Medewer-
king wordt verleend door de 
uit de Hartebrugparochie 
gevormde Leidse Vrouwen-
schola i.o. o.l.v. Jeroen Pijpers. Het concert begint om 20.15 uur. De Grig-
ny maakt in zijn Messe d’orgue op een virtuoze manier gebruik van alle 
mogelijkheden die het klassieke Franse orgel uit zijn tijd hem bood. De 
souplesse en de kleurenrijkdom van het – Hollandse – De Swart en Van 
Hagerbeerorgel in de Hooglandse Kerk garanderen een monumentale 
uitvoering met een onmiskenbare Franse grandeur. De Stichting Cathe-
dral Organ Leiden organiseert jaarlijks concerten met als doel de plaat-
sing van een Engels orgel van kathedraalomvang in de Hooglandse kerk.

32

Gebed om de heilige Geest

Schenk mij 
uw Geest, God,
om als christen
stand te houden
in de woestijn
van deze wereld
en om niet ten onder te gaan
aan de verlokkingen
van bezit en macht.

Help mij
mijn roeping als christen
te ontdekken en te beleven:
U aanbidden, Heer,
en U alleen te dienen.

Op papier is dit eenvoudig,
maar in het concrete leven
dreigt het vaak 
anders te verlopen.
Laat me daarom 
groeien in liefde en geloof.

N.N. 

In: Uitgelezen gebeden, 150 manieren om bij God op adem te komen,  Halewijn, 2003.
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LEGENDA
AV = Avondmaalsviering
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
WG = Woord- en gebedsdienst
WCo = Woord- en communie-
  viering
Co   WCo met vrijwilliger 
  als voorganger
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12 Za

13 Zo
 6e zondag van Pasen

17 Hemelvaart

19 Za

20 Zo
 7e zondag van Pasen

26 Za

27 Zo
 Hoogfeest van Pinksteren

28 2e Pinksterdag

  2 Za

  3 Zo
 Hoogfeest Drie-eenheid

  9 Za

10 Zo
 Sacramentszondag

15 Hoogfeest H.Hart

16 Za

17 Zo
 11e zondag door het jaar

23 H. Johannes De Doper

24 Zo

12

13

17

19

20

26

27

28

  2

  3

  9

10

15

16

17

23

24

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

17.00 EV Vormselviering
  Magnificatkoor
11.15 EV
  St. Josephkoor

11.15 EV
  Samenzang

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Eerste HCommunie
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Schola
16.00 Processie

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  Magnificatkoor

17.00 EV
  Samenzang
11.15 EV
  St. Josephkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  Samenzang

09.30 EV

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

Geen mis i.v.m. Vormsel

09.30 EV
  St. Petruskoor

09.30 EV
  Samenzang

19.00 GV
  Koor
09.30 EV
  Eerste H.Communie
  Kinderkoor

19.00 EV
  Cantorij
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.00 EV

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  Samenzang

19.00 EV
  Samenzang
09.30 EV
  St. Petruskoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

10.00 EV
  Dames/Herenkoor

11.00 Zie Meerburg

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 GV

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 WG
  Kinderkoor

10.00 WCo
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

09.30 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Eerste HCommunie
  Kinderkoor

09.30 WG
  Gemengd koor

10.00 Zie Antonius

09.30 WCo
  Gemengd koor

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

10.00 EV
11.30 EV

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

Geen mis i.v.m. Vormsel

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang

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

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof na Processie

19.00 EV

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Nederlands
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof

18.00 EV
  Samenzang
10.00 EV Hoogmis
11.30 EV Samenzang
17.00 Lof
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10.00 AV

10.00 AV

10.00 EV of WCo

10.00 AV

10.00 AV

10.00 EV
  Kinderkoor

10.00 AV

10.00 WCo
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Vieringen in de periode van 12 mei tot en met 24 juni 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

10.00 Zie Menswording

11.00 EV
  Eerste H. Communie
  Kinderkoor

11.00 Co
  Jongerenkoor

11.00 GV

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 Co
  Dames/Herenkoor

11.00 EV   
  Jongeren/
  Kinderkoor

11.00 WG
  Samenzang

11.00 WCo
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 WG
  Gemengd koor

10.00 WCo
  Gemengde koren
  Patroonsfeest

11.00 EV
  Gemengd koor

Haarlemmerstraat 106  Hoge Rijndijk 16 Z’woude Heelblaadjespad 1 L’dorp Herensingel 3 Zoeterwoude-dorp  Dr. v.Noortstr.85 Stompwijk Steenschuur 19  Lammenschansweg 40A  Watermolen 1 Boshuizerlaan 11 Rijndijk 283
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 5 juni en dinsdag 3 juli 10.00 uur: EV

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

Juni Juni

VIJF MEILAAN

B
EV

R
IJ-

      D
IN

G
S-

      PLEIN

R
O

O
SEV

ELTSTR

TELDERSKADE

C
H

U
R

C
H

ILL LA
A

N

BO
SH

U
IZERLA

A
N

BO
SH

U
IZER-

K
A

D
E

5 MEIBAD

ST
IL

LE
 M

A
RE

HO
O

G
ST

R.
DO

NK
ER

ST
EE

G

OUDE VEST

BREE

LA
N

G
E

STRAAT
M

ARE

NIEUW
E RIJN

HAARLEMMER   STRAAT

HAVEN

BERNARDKADE
BERNARDKADE

O
U

D
E
 H

E
R

E
N

G
R

A
C

H
T SINGEL

HEREN

K
O

O
ILA

A
N

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

BURCHT

STA
D

H
U

IS

LELIESTRAAT

PIETER DE LA COURTSTR

LA
M

M
EN

SC
H

A
N

S
W

EG

ZEEMAN LAANKONINGINNELAAN

LORENTZKADE

LORENTZ-
HOF

BLO
M-VIJL

BRIEFST
R.

HO
GE M

O
RSW

EG

V.D.

HAAGSE 

SCHOUWWEG

RIJNDIJK

STEVENSHO
FDREEF

STAN      DERDMOLEN

M
OLENAARSPAD

T
O

R
E
N

D
M

O
LE

N

VE
RF

M
O

LE
N

KETELMEERLAAN

IJSSELM
EERLAAN

WATERMOLEN

JAN VAN HOUTKADE

RAPEN-  BURG

GANGET
JE

ZOETERWOUDSESINGEL
K

O
R

EV
A

A
R

STR
A

A
T

D
O

EZA
STR

A
A

T

GARE-
MARKT

STEENSCHUUR

LA
AN DE G

OED
E H

ER
DER

ORANJELAAN

H
O

O
FD

STRA
AT

A4

STA
DSHOUDERSLA

AN

HO
GE RIJNDIJK

BOMENWIJK

LEIDERDO
RP

GALL
ASL

AAN
HENSIUSLAAN

HEELBLAADJESPAD

 wijk Voorhof

 ENGELENDAAL�

BREESTRAAT

ZU
ID

BU
U

RTSEW
EG

ZWETKADE

SCHENKELWEG

NIEUWEWEG

DR. 
KO

RT
MANNST

RA
AT

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

N
206

N
206

VA
N 

SW
IE

TE
NS

TR

KERKLAAN�

�

A
M

BA
CH

TS
H

ER
EN

W
EG

N
O

O
RD

BU
U

RT
SE

W
EG

DORP
SST

RA
AT

VELDZICHTSTRAAT

W
ATERTJE

STOMPWIJK

STOMPWIJK

N
2
0
6

N
2

0
6

DR. VAN NOORT STRAAT

M
EERLA

A
N

JA
N 

KO
EN

EN
W

EG

MEER- EN GEERWEG

NIEUWE WEG

ZONNE-
  GAARDE

ZUIDHOF

KERKLA
A

N

ZWETKADE

D
ET

M
ER

SW
EG

B
U

R
G

. 

W
ES

T  
    

   E
IN

DSE
W

EG

NOORDBUURTSEWEG

‘T W
ATERTJE

BUURTSEW
EG 13

ZU
ID

VAN SWIETENSTR. 1

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

VIJF MEILAAN

B
EV

R
IJ-

      D
IN

G
S-

      PLEIN

R
O

O
SEV

ELTSTR

TELDERSKADE

C
H

U
R

C
H

ILL LA
A

N

BO
SH

U
IZERLA

A
N

BO
SH

U
IZER-

K
A

D
E

5 MEIBAD

ST
IL

LE
 M

A
RE

HO
O

G
ST

R.
DO

NK
ER

ST
EE

G

OUDE VEST

BREE

LA
N

G
E

STRAAT
M

ARE

NIEUW
E RIJN

HAARLEMMER   STRAAT

HAVEN

BERNARDKADE
BERNARDKADE

O
U

D
E
 H

E
R

E
N

G
R

A
C

H
T SINGEL

HEREN

K
O

O
ILA

A
N

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

BURCHT

STA
D

H
U

IS

LELIESTRAAT

PIETER DE LA COURTSTR

LA
M

M
EN

SC
H

A
N

S
W

EG

ZEEMAN LAANKONINGINNELAAN

LORENTZKADE

LORENTZ-
HOF

BLO
M-VIJL

BRIEFST
R.

HO
GE M

O
RSW

EG

V.D.

HAAGSE 

SCHOUWWEG

RIJNDIJK

STEVENSHO
FDREEF

STAN      DERDMOLEN

M
OLENAARSPAD

T
O

R
E
N

D
M

O
LE

N

VE
RF

M
O

LE
N

KETELMEERLAAN

IJSSELM
EERLAAN

WATERMOLEN

JAN VAN HOUTKADE

RAPEN-  BURG

GANGET
JE

ZOETERWOUDSESINGEL

K
O

R
EV

A
A

R
STR

A
A

T

D
O

EZA
STR

A
A

T

GARE-
MARKT

STEENSCHUUR

LA
AN DE G

OED
E H

ER
DER

ORANJELAAN

H
O

O
FD

STRA
AT

A4

STA
DSHOUDERSLA

AN

HO
GE RIJNDIJK

BOMENWIJK

LEIDERDO
RP

GALL
ASL

AAN
HENSIUSLAAN

HEELBLAADJESPAD

 wijk Voorhof

 ENGELENDAAL�

BREESTRAAT

ZU
ID

BU
U

RTSEW
EG

ZWETKADE

SCHENKELWEG

NIEUWEWEG

DR. 
KO

RT
MANNST

RA
AT

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

N
206

N
206

VA
N 

SW
IE

TE
NS

TR

KERKLAAN�

�

A
M

BA
CH

TS
H

ER
EN

W
EG

N
O

O
RD

BU
U

RT
SE

W
EG

DORP
SST

RA
AT

VELDZICHTSTRAAT

W
ATERTJE

STOMPWIJK

STOMPWIJK

N
2
0
6

N
2

0
6

DR. VAN NOORT STRAAT

M
EERLA

A
N

JA
N 

KO
EN

EN
W

EG

MEER- EN GEERWEG

NIEUWE WEG

ZONNE-
  GAARDE

ZUIDHOF

KERKLA
A

N

ZWETKADE

D
ET

M
ER

SW
EG

B
U

R
G

. 

W
ES

T  
    

   E
IN

DSE
W

EG

NOORDBUURTSEWEG

‘T W
ATERTJE

BUURTSEW
EG 13

ZU
ID

VAN SWIETENSTR. 1

DR
. K

OR
TM

AN
NS

TR
AA

T

19.00 EV CD
  Eigentijds koor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

09.30 WCo CD
  Parochiekoor

09.30 EV SJ
  Parochiekoor

09.30 WCo SJ
  Parochiekoor

19.00 Eigentijdse viering CD

09.30 GV/WCo CD
  Kinderkoor

19.00 WCo
  Samenzang
11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 EV
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Parochiekoor

19.00 WCo
  Samenzang
11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 WCo
  Samenzang

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 EV
  Samenzang

SJ

CD
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