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Om uw geheugen even op te fris-
sen: per 1 oktober fuseren onze acht 
parochies en houden op te bestaan 
als parochie. Zij heten voortaan 
‘parochiekern’. Dat zijn in alfabeti-
sche volgorde: De Goede Herder (met 
de Meerburgkerk in Zoeterwoude-
Rijndijk en de Menswordingkerk in 
Leiderdorp), Sint Jan’s Onthoofding 
(met de Christus Dienaarkerk en de 
Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp), LAM 
Gods (met de Antoniuskerk en de Ma-
ria Middelareskerk), Sint Laurentius 
(Stompwijk), Heilige Lodewijk, OLV 
Hemelvaart en Sint Joseph, OLV On-
bevlekt Ontvangen (Hartebrugkerk) 
en Sint Petrus. Het Vicariaat Meren-

Eindelijk is het dan zover! Na jaren van voorbereiding is de 
fusie binnenkort een feit. Op zaterdag 6 oktober gaat de bis-
schop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, om 19.00 uur in 
de Sint-Petruskerk aan de Lammenschansweg de nieuwe 
parochie ‘oprichten’. In de plechtige viering worden de twee 
pastoors geïnstalleerd en de nieuwe pastorale werkers én het 
nieuwe bestuur gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom!

wijk volgt in overleg met ons bisdom 
een andere route. De Sint-Petruskerk 
wordt de parochiekerk en het cen-
traal secretariaat komt in de pastorie 
ernaast. Al eerder is gezegd dat aan 
de titel van ‘parochiekerk’ geen pri-
vileges zijn verbonden; er zijn geen 
hoofd- en bijkerken in de nieuwe 
parochie.

Nieuwe pastoraal werkers
De pastorale zorg van de nieuwe 
parochie wordt toevertrouwd aan de 
twee pastoors die al werkzaam zijn in 
Leiden en ommelanden, de pastoors 
Van der Bie en Smith. Zij worden 
daarin bijgestaan door twee pas-

toraal werkers en hopelijk spoedig 
ook door een diaken. De ene pasto-
rale werker is Marlène Falke, die in 
een eerder nummer van ons blad al 
is voorgesteld, de ander is Bas van 
Pampus, die nu op pagina 5 wordt 
geïnterviewd. Zij zijn er nadrukke-
lijk voor alle ‘parochiekernen’ en alle 
parochianen, maar verdelen wel het 
werk en de wijken. In een volgend 
nummer van Rondom de Kerk leest u 
hierover meer. Kapelaan Remery is 
inmiddels vertrokken naar Zwitser-
land, pastoraal werker Inge Elling 
neemt binnenkort afscheid, zie de 
LAM Godspagina’s. Over het nieuwe 
bestuur leest u meer op pagina 9.

Wilbert van Erp, secretaris begelei-
dingsgroep clustering Leiden e.o.

Franciscusfeest op 4 oktober!
Dit jaar is de Franciscusviering in de Maria Middelareskerk aan de 
Rijndijk 283 om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom! Na afloop 
van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kop-
je koffie of thee. Ook kunt u dan meer informatie ontvangen over de 
Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS). In Leiden is een groeiende 
groep mensen van de OFS actief. Zij dragen Franciscus een warm hart 
toe en willen hun inspiratie graag uitdragen. Deze groep komt maan-
delijks bijeen. Meer info bij Marianne Versteegh, 0172 605350 of Lous 
Roman-Plouvier, 071 576 6016. Zie ook www.ofsnederland.nl. 

Parochie HH. Petrus en Paulus  van start

De parochie-
kerk Sint-

Petrus aan de 
Lammen-

schansweg.
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Als ik in de tweede week van augustus het station in Leiden binnen-
kom, valt me meteen op dat de hal niet langer wordt gedomineerd door 
de Olympische Spelen. Het ‘London Parc’ dat de NS had gemaakt is er 
nog wel, met de fleurige picknicktafels en banken, bomen van zijde op 
een tapijt van kunstgras. Een mooi sfeertje. 

Open mijn ogen
Heer, open mijn ogen
Zodat ik U mag herkennen in mijn  
kinderen.
Geef me uw hart om hen lief te hebben.
Geef me uw goedheid om hen te laten 
groeien.
Geef me uw wijsheid om hen te leiden.
Geef me uw kracht wanneer ik hen moet 
loslaten.
Amen. Mothers prayers

Onkruid wieden op de begraafplaats Zijlpoort
Het wieden van onkruid op begraafplaats Zijlpoort verdient verreweg de voor-
keur boven het spuiten van gif. Dankzij de vrijwilligers zijn we dit jaar in staat 
om zonder chemische bestrijdingsmiddelen het onkruid op de begraafplaats te 
bestrijden. Maar zo nu en dan lopen we wel eens achter de feiten aan en groeit 
het onkruid harder dan wij aankunnen. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die ons kunnen helpen! Hebt u wat tijd over en wilt u meer informa-
tie, neem dan contact op met de beheerder van begraafplaats Zijlpoort: Sandra 
Klerks 522 61 66 of begraafplaatszijlpoort@gmail.com. Alvast hartelijk dank!
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Maand van de jongeren!Jaar van het 
Geloof

U heeft nu het eerste nummer van alweer de achtste 
jaargang van Rondom de Kerk in uw handen. We 
hebben een nieuwe kleur, stemmig blauw. Het plan 
is om dit jaar twee keer met een full color uitgave te 
komen, zoals laatst met Pasen. 
Dit seizoen is er in Rondom de Kerk aandacht voor 
het Jaar van het Geloof, uitgeroepen door paus Be-
nedictus XVI. Hij nodigt ons uit om dit jaar te ge-
bruiken ter verdieping van ons geloof. En weten en 
begrijpen we wel genoeg? Op pagina 18-19 vindt u 
in ieder nummer onder meer de Katho-Quiz, waarin 
u uw kennis kunt testen! En zoals altijd is er weer 
veel te doen in onze kerken. En op pagina 9 gaat het 
bestuur van de nieuwe HH. Petrus en Paulus ons de 
komende tijd op de hoogte houden van bestuurlijke 
zaken. Binnenkort kunnen we de nieuwe bestuurs-
leden in ons blad aan u voorstellen. Ik wens u weer 
veel leesplezier.
 Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Op zondag 16 september begint de 
maand van de jongeren met een 
jongerenmis in de H. Lodewijk-
kerk om 18.00 uur. Daarna is tijd 
voor barbecue, ontmoeting en ge-
zelligheid.

Tijdens de maand van de jongeren 
staan jongeren in het gebed centraal. 
Ook is deze maand vol met activitei-
ten die de jongeren zelf organiseren. 

Bijvoorbeeld:
Ontmoeting met parochianen Jon-
geren gaan drie kerken af om koffie 
te schenken voor parochianen na de 
Mis. Iedereen is welkom! Zondag 23 
september in de H. Lodewijk, zondag 
30 september in de Sint Joseph, en 
zondag 7 oktober in de Sint Petrus.

Kamperen In de nacht van 28 op 29 
september wordt gekampeerd in de 

tuin van de H. Lodewijkkerk. Kamp-
vuur maken, marshmallows eten en 
het vakantiegevoel terughalen. De 
nacht wordt afgesloten met een  
Eucharistieviering in de H. Lodewijk-
kerk om 9.00 uur.

Familievolleybal Op zondag 30 sep-
tember spelen families tegen elkaar 
en natuurlijk is er een echte finale. 
Wie is de sportiefste familie zijn uit 
de parochie in Leiden?

Ladies/men-night! Voor de vrouwen: 
chocolade, zwijmelfilm kijken met 
een grote kop thee? Voor de mannen: 
een actiefilm met bier en bitterbalen? 
Op vrijdag 5 oktober is er zo’n avond. 
Vrouwen onder elkaar. De stoere man-
nenpraat gaat dan over en weer.

Jezelf van je goede kan laten zien 
Als je in de stad loopt, dan zie je wel 
eens mensen voor wie je liever een 
blokje om wilt lopen. Maar ook deze 
mensen zijn kinderen van God. Je bent 
in wezen familie van ze. Is het dan 
niet meer dan normaal om voor deze 
mensen iets te doen? Jongeren gaan 
op zaterdag 6 oktober samen met M25 
(zie over M25 ook pagina 7)op pad om 
hen een een mooie middag te bezor-
gen.

Jaar van het Geloof! Op 11 oktober 
is de afsluiting van de maand van de 
jongeren en wordt de start van een 
prachtig Jaar van het Geloof gevierd. 
Paus Benedictus XVI nodigt ons uit: 
om de gaven van ons geloof te delen 
met anderen, die de Heer nog niet 
kennen en niet weten dat “de deur 
van het geloof” (Hand. 14:27) altijd 
voor hen openstaat.
Zie ook pagina 27 en www.jpleiden.nl.

De zoom van de mantel

kerk van nu met de zoom van de man-
tel die de vrouw die aan bloedverlies 
lijdt, ongezien hoopt aan te kunnen 
raken om zo gered te worden (Marcus 
5,25-28). Om meerdere redenen acht 
zij zichzelf niet waardig of in staat 
om oog in oog te staan met Jezus. Wel 
durft ze erin te geloven dat Hij het 
is bij wie zij haar heil, haar redding 
te zoeken heeft. ‘Als ik toch de zoom 
kan aanraken van zijn bovenkleed’. 

En dat blijft bij  
Jezus niet onop-
gemerkt. Midden 
in de drukte van 
de  menigte ziet 
Hij naar haar 
om en bevestigt 
haar in haar aar-
zelend tastend 
zoeken: ‘Uw ge-
loof heeft u ge-
red; ga in vrede 
en wees genezen 
van uw kwaal.’

Nu zou ik onze 
nieuwe paro-
chie HH. Petrus 
en Paulus niet 

durven te vergelijken met een vrouw 
die aan bloedverlies lijdt en redding 
behoeft. Wel herken ik mijzelf en vele 
anderen in het zoekend geloven, in 
het ‘Godzoeker’ zijn. 
 Terugkomend op de vraag wat wij 
elkaar te bieden hebben, lijkt het 
antwoord niet te liggen in grootse 
vergezichten en nog minder in het 
elkaar als gelovigen de maat te ne-
men. De zoom van de mantel reikt 
ons een ander perspectief aan, mis-
schien wel een andere uitdaging. Zo 
met elkaar kerk te zijn dat er ruimte 
ontstaat en openheid voor wie God 
zoekt te vinden.
Een goed begin van het seizoen toe-
gewenst!

Marlène Falke, pastoraal werker

Inleverdatum kopij nummer 2, bij voor - 
keur via e-mail in worddocumenten:  
uiterlijk 26 september 2012. 
Verschijningsdatum: 25 oktober 2012.  
Mailen of inleveren bij het redactieadres. 
Nummer 3 komt 13 december 2012 uit. 
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Het park is op deze dag niet gevuld 
met sportminnende reizigers maar 
met  aankomend studenten. Zittend 
op de grond, met paarse tassen be-
spreken ze met elkaar het program-
ma van de Leidse introductiedagen. 
In groepjes gaan ze door Leiden trek-
ken, sfeer proeven en terrein verken-
nen. Bij mij komt de vraag op: ‘Wat 
hebben wij deze mensen te bieden?’ 
Lang is mij niet vergund om over het 
antwoord te mij-
meren. Eenmaal 
op mijn werkplek 
nemen de lopende 
zaken mij in be-
slag en verdwijnt 
de vraag naar de 
achtergrond. Tot 
ik de volgende 
ochtend tal van 
informatiekra-
men in de bin-
nenstad zie, van 
sport tot vereni-
gingsleven. ‘Zou-
den wij geen deel 
moeten uitmaken 
van dit aanbod?’ 
Ik troost mij met 
de gedachte dat  de studentenpa-
rochie, de Leidse Studenten Ekkle-
sia, hier wel aanwezig zou zijn. Het 
ontbreekt mij aan gelegenheid dit 
nader te bekijken. Het laat de vraag 
evenwel onverlet: ‘wat hebben wij 
deze jonge mensen te bieden?’ Of 
zou je aan het begin van het nieuwe 
seizoen, aan de vooravond van de 
nieuwe parochie die we gaan vor-
men, mogen vragen: ‘Wat hebben wij 
Leiden en Ommelanden maar vooral 
ook elkaar te bieden?’

Zoekend geloven
Het brengt mij terug op een gesprek 
dat ik eerder deze maand voerde met 
een van onze priesterassistenten pa-
ter van Ulden ofm. Hij vergeleek de 

Hier ziet u enkele jongeren die met de 
Maand van de Jongeren meedoen: van 

links naar rechts Marianne, Fieke, Sylvia 
en eronder staat Eline.
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Per 1 september is Bas van 
Pampus (45) als pastoraal 
werker benoemd in de  
parochies in Leiden en om-
melanden. Hiervoor heeft 
hij ondermeer als pastoraal 
werker gewerkt in Lisse. 
Van Pampus: “Leiden is 
natuurlijk heel anders dan 
Lisse, maar gelukkig is Onze 
Lieve Heer dezelfde.”

Interview
Tekst: Joke Sorgdrager

ven. Ook belangrijk voor mij is leven 
vanuit dankbaarheid, lofprijzen, en 
je bewust te zijn dat je de gaven die 
je hebt gekregen moet gebruiken. 
Wat ik vooral wil, is Onze Lieve Heer 
beter leren kennen en bekender 
maken.”
De toekomst van de Kerk? “Een kerk 
moet de plaats blijven waar mensen 
samenkomen en gemeenschap er-
varen. Én onze boodschap handen 
en voeten geven in de maatschap-
pij. Ik verwacht voor de toekomst 
dat gemeenschap vooral in kleinere, 
meer geëngageerde groepen belang-
rijker wordt. Verder hoop ik dat de 
kerk moed heeft om keuzes te ma-
ken, niet alles kan in stand blijven. 

Moed, om nieuwe wegen 
te gaan om mensen te 
bereiken. We moeten 
veel meer naar de men-
sen toe gaan. We moeten 
ook meer investeren in 
levende mensen, minder 

in dode stenen. Het maakt wel uit of 
je de Kruisweg bidt met 30 mensen 
of met 300. Van een volle kerk gaat 
veel meer energie uit. 
Leiden is natuurlijk heel anders dan 
Lisse, ik moet nog heel veel ontdek-
ken! 
De redactie van Rondom de Kerk 
wenst Bas van Pampus veel inspiratie 
en een heel mooie tijd toe in onze  
parochies!

 Bas van Pampus, pastoraal werker: 

“Moed hebben om nieuwe wegen te gaan”

“Het maakt natuurlijk wel 
wat uit of je de Kruisweg bidt 

met 30 of met 300 mensen 
tegelijk. Van een volle kerk 
gaat veel meer energie uit.”

Van Pampus komt vier dagen in onze 
parochies werken en verblijft dan in de 
pastorie van de Maria Middelareskerk, 
dat hij als een ‘pied à terre’ in gebruik 
heeft genomen. De drie andere dagen 
is hij bij zijn vrouw en zes kinderen in 
Helmond. Daar blijft hij wonen. “Het 
gezin is daar geworteld en geaard. Het 
is lastig om nu te verhuizen, onder an-
dere omdat onze oudste dochter nu op 
de middelbare school zit. Wel krijgen 
alle kinderen taakjes, zo helpen ze een 
extra handje mee.” Van Pampus is in 
2008 Helmond gaan wonen, toen hij 
ging werken bij het bisdom Den Bosch, 
op de pastorale dienstverlening. Hij 
hield zich daar tot 1 september bezig 
met parochieontwikkeling. “Het bis-
dom Den Bosch was genoodzaakt f link 
te reorganiseren en te bezuinigen, de 
dienst waar ik werkte werd ook getrof-
fen. Ik heb eervol ontslag gekregen. 
Ik ben heel blij dat ik aansluitend hier 
aan het werk kan gaan!” Van Pampus 
heeft zijn werkruimte in de pastorie 
van de Sint-Petruskerk. 

Van financiën naar mensen
Vóór 2002 werkte Bas van Pampus 
eerst als belastingmedewerker en la-
ter als financieel medewerker bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. “Na mijn bekering 
merkte ik dat mijn passie niet in het 
financiële zat, maar meer in het wer-
ken met mensen. Ik heb toen een tijd 

nagedacht wat te doen en ben in het 
Jongerencentrum in het Willibror-
dushuis gaan wonen. Mgr. Van Luyn, 
onze vorige bisschop, heeft daarbij 
belangrijke rol gespeeld. Ik aarzelde 
tussen een opleiding maatschap-
pelijk werk of een studie theologie. 
Uiteindelijk ben ik theologie gaan 
studeren, naast mijn werk. Ik was 
helemaal enthousiast geworden van 
een gastcollege op een open dag in 
het gebouw van de Fontysopleiding 
in Amsterdam, d’Bruynvis. Een op-
leiding met ruimte voor God is voor 
mij heel wezenlijk. Gelukkig heb ik 
talenten in beide beroepen. 
Wat wel leuk is om te vertellen is dat 
ik vroeger, toen ik bedrijfseconomie 
in Amsterdam studeerde, 
anti-kraak woonde vlak 
bij ‘d’Bruynvis’aan de 
Keizersgracht. Toen vroeg 
ik me regelmatig af: wat 
zouden daar nou voor 
types in zitten? Een paar 
jaar later zat ik er zelf in!”
Van Pampus gaat zich in het Leidse 
vooral bezighouden met catechese 
en gemeenschapsopbouw, en met 
begeleiding van jongeren. “Daar zit 
mijn kracht en mijn passie.” Ook  
oecumene krijgt zijn aandacht. 

Leven vanuit dankbaarheid
“Ik hecht erg aan dagelijkse tijden 
van gebed, een persoonlijk gebedsle-

De familie 
Van Pampus. 

Van links naar 
rechts Bas, 
Sanne 13, 

Lucas 7, Ruben 
11, Joyce 41, 
Grace 3, Chris 

5 en Mike 9 
jaar.
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De Papagaai en de stilte
Amsterdam, Kalverstraat, zaterdagmiddag. In 1963 net 
zo druk als nu. Een bijzondere tijd waarin het straatbeeld 
veranderde. Een nieuw cultureel klimaat diende zich aan. 
Als zesjarige kreeg ik er flarden van mee.
Mijn vader werkte bij een mooie woninginrichting aan het 
begin van de Nieuwendijk. Samen met mijn jongere broer 
en mijn moeder was het de gewoonte om hem op die laat
ste werkdag van de week op te halen. Wij woonden in het 
pas gebouwde Osdorp waar we op school gingen in een 
houten noodgebouw en ook kerkten in een houten nood
gebouw.
Afgezien van een bezoek aan de Bijenkorf, met die merk
waardig geurende eerste etage, liepen we op zo’n middag 
ook over de Kalverstraat. Zoals gezegd druk, zeker vanuit 
het perspectief van een zesjarige. Nummer 56 is een ver
rassing, zowel van buiten als van binnen. Buiten opeens de 
pui van een kerk, smal maar onmiskenbaar, met een draai
deur! En een houten bord: ’De Papagaai’ en ‘een kwartier 
voor God’. Binnen een royale neogotische kerk. We gingen 
altijd naar binnen.
Als onze ogen aan het andere licht gewend waren en de 
geur ons onmiskenbaar ‘kerk’ had verteld, zagen we de 
kaarsen. De kaarsen bij het HeiligHartbeeld en bij Maria. 
En voorin het kleine rode kaarsje bij het tabernakel. Wij 
mochten kaarsen opsteken. En dan ging mijn moeder zitten 
en wij naast haar. Eerst had ik de prettige ervaring van het 
zitten, na het staan in de drukke tram of bus en het lopen. 
Dan de ervaring van de mooie beeldrijke omgeving nadat 
mijn ogen gewend waren geraakt aan de betrekkelijke don
kerte. Tenslotte de stilte die slechts werd verbroken als ik 
of mijn broertje met onze Pinocchioschoentjesmetharde
zolen van de knielbankjes afgleden. Je hoorde dan ‘tok’.
In de verte dus dat rode lampje bij het tabernakel. ‘Daar 
woont God’, zei mijn moeder. Zij bleef er met ons zeker een 
kwartier.
Nu de wereld van de levensbeschouwing in Nederland zo 
veranderd is en het katholicisme van die tijd een herin
nering is, is deze ervaring tot op vandaag mijn meest 
persoonlijke sleutel tot de kernboodschap van het Nieuwe 
Testament over de nabijheid en tegenwoordigheid van het 
Koninkrijk Gods.
Hoewel heel veel instituties zijn verdwenen of veranderd 
en de attitude van gelovigen ten aanzien van instituties 
gekanteld is, is voor mij de stilte en het daarmee verbon
den bewustzijn van de intense band tussen God en ons de 
blijvende grond onder de voeten.
Ik heb die stilte op veel manier gezocht en gevonden. Tij
dens bezoeken aan een bezinningshuis voor jeugd van de 
Salesianen in Dilbeek tijdens de middelbare school, ge
durende weken in de Adelbertabdij in Egmond, tijdens de 
dagelijkse vieringen van de Universiteit voor Theologie en 
Pastoraat in Heerlen, in Taizé… Nu vind ik die stilte vaak 
naast een patiënt, die op zijn eigen wijze de zin van zijn 
leven duidt. Hans Evers, Geestelijk Verzorger LUMC
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Uitgeverij Vaticaan sluit akkoord met Apple
geverij, spreekt over “een bewuste 
en strategische alliantie”. Dankzij 
de samenwerking kunnen een serie 
catechetische teksten van de paus, 
geïllustreerd met meesterwerken uit 
de kunstgeschiedenis, te koop wor-
den aangeboden via de onlinewinkel 
i-Tunes. Ook boeken van de paus, die 
eerder in gedrukte vorm werden ge-
publiceerd, komen er beschikbaar.

Catechetische teksten en andere pu-
blicaties van paus Benedictus XVI zijn 
dankzij een samenwerkingsakkoord 
tussen de Libreria Editrice Vaticana, 
de uitgeverij van het Vaticaan, en de 
informatica-reus Apple binnenkort 
ook voor smartphone en tablet toe-
gankelijk. Dat meldt Kerknet onder 
aanhaling van ‘Vatican Insider’. Don 
Giuseppe Costa, directeur van de uit-
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Op 11 oktober 19.00 uur wordt in het 
bisdom Rotterdam het internationale 
Jaar van het Geloof geopend. Bis-
schop Van den Hende is dan celebrant 
in de H. Mis in de Basiliek H. Liduina 
te Schiedam. Van 11 oktober 2012 tot 
24 november 2013 wordt wereldwijd 
in onze Kerk het Jaar van het Geloof 
gevierd. Paus Benedictus XVI heeft 
alle gelovigen in zijn brief Porta Fidei 
van 11 oktober 2011 uitgenodigd tot 

authentieke en hernieuwde bekering 
tot de Heer. “Een jaar dat is opge-
bouwd uit een waarachtige belijdenis 
van het geloof, een intensieve viering 
van het geloof en een daadwerkelijk 
getuigenis van het geloof”, schrijft 
onze bisschop Van den Hende in zijn 
uitnodigingsbrief. Een speciale pagi-
na over het Jaar van het geloof, met 
het jaarprogramma, kunt u vinden op  
www.bisdomrotterdam.nl.

Opening Jaar van het Geloof 

Jongeren uitdagen tot inzet voor en optrekken met kwetsbare mensen 
in de samenleving, in navolging van de Werken van Barmhartigheid in 
Matteüs 25. Dat is het doel van M25. 

drie keer zoveel deelnemers aan M25 
Leiden Regionaal. 2. M25 roept alom 
positieve reacties op en de bereid-
heid om er lokaal mee aan de slag te 
gaan is groot. 3. In overleg met coör-
dinatoren voor de Maatschappelijke 
Stage in het voortgezet onderwijs 
zijn nieuwe programma’s gekomen, 
zoals plannen voor projectdagen en 
een complete stageweek. Het be-
langrijkste is wel het enthousiasme 
van de jongeren zelf, de mensen met 
wie zij aan de slag gingen en de be-
geleidende docenten van scholen in 
Leiden en omgeving. De aanvragen 
voor het nieuwe schooljaar stromen 
al binnen!

Het jaarverslag van M25 Leiden  
Regio kunt u bestellen bij Diaconaal 
Centrum De Bakkerij via 514 49 65 of 
info@debakkerijleiden.nl.

Jongeren uitdagen uit hun ‘comfort-
zone’ te komen, nieuwe mensen te 
ontmoeten, vooroordelen te over-
winnen en de handen uit de mouwen 
te steken: zoals samen met cliënten 
van de maatschappelijke opvang 
erwtensoep uitdelen in de Haarlem-
merstraat, een spelletjesavond voor 
de gasten van het Inloophuis Psychi-
atrie, op pad met de veegploeg van 
De Binnenvest (zie foto), kookwork-
shop voor cliënten van de Voedsel-
bank Leiden, een spelletjesmiddag 
voor de kinderen van Gezinslocatie 
AZC Katwijk of met de hele klas een 
hulptransport inpakken voor kinde-
ren die lijden aan de sikkelcelziekte 
in Congo Kinshasa.

De resultaten op een rijtje
In het kleurrijke jaarverslag staan 
de resultaten: 1. Dit jaar zijn er ruim 

Op 1 juni 2011 ging, in navolging van 
het succes van M25 Leiden, het pilotpro-
ject M25 Leiden Regio vanuit De Bakke-
rij van start: met contacten met onder-
wijsinstellingen, parochies en kerke-
lijke gemeenten in de Leidse regio.

De Vredesweek in Leiden heeft 
als motto ‘Grondstof tot naden-
ken’. De jaarlijkse vredeswake op 
het Stadhuisplein in Leiden is op 
vrijdag 21 september van 16.00 
tot 17.00 uur. U komt toch ook?

IKV-Pax Christi vraagt dit jaar aan-
dacht voor het einde aan geweld en 
onrecht rond het delven van grond-
stoffen. Olie, steenkool, goud en 
andere grondstoffen zijn vaak oor-
zaak van conflict in plaats van bron 
van welvaart en vrede. Bijvoorbeeld 

in Congo, waar 
voortdurend 
conflicten zijn 
rond grond-
stoffen voor 
mobiele telefoons, 
laptops en computers. Samengevat 
in de vraag: ‘Wat mag jouw mobieltje 
kosten?’ Meer info over de Vredes-
week vindt u in de flyer in uw kerk. 
Op 21 augustus is cabaretier Jörgen 
Raymann benoemd tot de nieuwe mi-
nister van Vrede! Zie voor meer info 
www.ikvpaxchristi.nl.

M25 Leiden Regio succesvol

Eigen opvangadres voor Franstalige Afrikanen

Wereldmissiemaand oktober
In deze Wereldmissiemaand staat dit jaar Senegal centraal. Dit overwe-
gend islamitische West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als 
Nederland en heeft zo’n 13 miljoen inwoners. Er zijn ongeveer 600.000 
katholieken. 
Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven 
vreedzaam naast elkaar. De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het ver-
beteren van onderwijs en gezondheidszorg en wil ook de situatie van vrou-
wen verbeteren. Zuster Christine Ngom, verpleegster in het bisdom  
Kaolack, wil mensen bewustmaken van onder meer de lichamelijke en psy-
chische gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Geef tijdens de collecte op  
Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566  
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Meer info op www.missio.nl.

Vredesweek in september

Straatpastor voor 
dak- en thuislozen
Sinds eind 2010 is Paul Brommet straatpastor 
voor dak- en thuislozen.  Leidse kerken namen 
destijds het initiatief iets te doen voor hun het 
geestelijk welzijn.
Voor eten, onderdak en medische kwesties is er 
van alles geregeld, maar met vragen naar de zin 
van het leven konden ze nergens terecht. Nu wel! 
Dankzij steun van fondsen, kerkcollectes en in-
zamelingen op jubilea en verjaardagen, kon Paul 
Brommet aan de slag. Hij doet het werk in deeltijd, 
naast zijn functie als pastoor van de oud-katho-
lieke parochie van Leiden. Brommet begeleidde 
sinds zijn aantreden enkele dak- en thuislozen in 
hun laatste uren en naar hun laatste rustplaats 
en heeft zo een beetje de plaats van ontbrekende 
familie of vrienden ingevuld. Minder dramatisch 
zijn de honderden gesprekken die hij op straat of 
in het park voert met daklozen die behoefte heb-
ben aan een luisterend oor of spontaan gebed. 
Maandelijks is er op zondagmiddag een kerkdienst 
in de kapel van Verbum Dei (zie foto) waarbij leden 
van de Orde van Franciscaanse Seculieren in Leiden 
en omgeving helpen met koffie of soep na afloop. In 
augustus is als proef gestart met een bedevaart naar 
Egmond en Heiloo. Enerzijds een uitje, maar ook 
een antwoord op (geloofs-)vragen van daklozen.
Er zijn veel vooroordelen over daklozen, die lui, vies 
en verslaafd zouden zijn. Brommet kan getuigen dat 
velen dakloos zijn tegen wil en dank, vaak tot voor 
kort oppassende burgers waren en terugwillen naar 
een ‘normaal’ leven. Hij helpt hen weer perspectief 
te zien, mede namens u. Naastenliefde in de prak-
tijk! Meer info www.straatpastoraatleiden.nl.

Ongeveer een derde van de 
doel groep van de Diaconie 
Frans t alige Afrikanen 
be hoort in onze regio 
tot uitge procedeerde, 
vaak tech nisch onuitzetbare 
asiel zoe kers zonder recht op 
werk, inkomen of vast onder-
dak in ons land.
Het team van de diaconie doet nu 
een beroep op het ‘grijze circuit’ 
voor onderdak voor cliënten en pro-
beert via het eigen netwerk iemand 
tijdelijk te plaatsen tegen een kleine 
vergoeding. Verder wordt de cliënt 
verwezen naar de Voedselbank Leiden 
en krijgt coaching van Vluchtelingen-
werk ZHN. In noodsituaties kunnen we 
geen beroep doen op de reguliere or-
ganisaties voor opvang en begeleiding 
van migranten. Alles zit vol. Ook dan 
wordt naar oplossingen in het eigen 
netwerk gekeken en in uiterste nood 
gaat iemand korte tijd naar een hotel. 

‘De Sleutels’ redder in de nood
In de maanden maart tot en met juni 

waren alleen al de kale huis-
vestingskosten voor 

op vang van cliënten 
ca. € 5.500,-. Met 

bijdragen van de  
Fundatie Notelaers en kerk-

collectes in Leiden en omge-
ving konden deze enigszins 

worden opgevangen. En het 
appèl op het netwerk stuit op 

grenzen. Het blijft ook lastig 
zicht te houden op de leefomstan-
digheden bij diegene die onderdak 
biedt. Na overleg met onder meer 
directeur-bestuurder Gerda van den 
Berg is woningbouwcorporatie ‘De 
Sleutels’ bereid gevonden een wo-
ning uit de vrije sector te verhuren 
voor een diaconale prijs. Hier kun-
nen cliënten tijdelijk verblijven. Een 
vrijwilliger van de Diaconie Frans-
talige Afrikanen neemt in het pand 
zijn intrek voor opvang van gasten, 
beheer en contact met omwonen-
den. De woning komt waarschijnlijk 
per 1 oktober beschikbaar. We hou-
den u op de hoogte!
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Omdat de bisschop het bestuur nog 
moet benoemen. Acht parochies ophef-
fen en een nieuwe parochie beginnen 
doe je immers niet zomaar. Er is veel 
te regelen en het installeren van een 
nieuw bestuur is daar maar een onder-
deel van. Het vinden van kandidaten 
voor het bestuur viel niet mee want 
waar begin je aan? Hoeveel tijd kost 
dat en kan het naast een gewone baan? 
Een gewone parochie besturen is al een 
klus, dus zo’n megaparochie met 11 
kerkgebouwen is gauw veel gevraagd. 
Gelukkig is vanuit zeven van de acht 
parochies een kandidaat gekomen die 
het aandurft en er is goede hoop dat 
de achtste parochie ook iemand vindt. 
Hopelijk is binnenkort dus een bestuur, 
waarin ook beide pastoors zitten.

‘Centraal wat moet, lokaal wat kan’
Waarom eigenlijk een bestuurder uit 
elke ‘parochiekern’? Om ervoor te zor-
gen dat iedere parochie zich gehoord 
voelt, NIET om alleen lokale belangen 
te verdedigen. Samen verdelen zij het 
werk en helpen de HH. Petrus en Pau-
lusparochie gezicht te geven. U be-
grijpt dat het bestuur zwaar gaat leu-
nen op alle actieve parochianen! Elke 
kern zal een pastoraatgroep en een 
beheercommissie hebben om te zorgen 

Zo heet vaak de rubriek waarin het bestuur vertelt wat 
er zoal speelt in de parochie. Alleen is er echter nog 
geen bestuur van de Parochie HH Petrus en Paulus! 
Waarom niet?

stimuleren en faciliteren en wel in 
alle verscheidenheid die de RK Kerk 
biedt. Het bestuur wil NIET alles op 
een grote hoop gooien, de al ingeza-
melde fondsen al helemaal niet! Ook 
wil het bestuur niet een extra laag 
van bureaucratie vormen waarvoor 
hier en daar wordt gevreesd – zeker 
als er bouwkundige plannen zijn.
Wordt vervolgd!

Wilbert van Erp, secretaris Begelei-
dingsgroep clustering Leiden e.o. 

dat wat lokaal kan gebeuren, ook lo-
kaal gedaan wordt. Het motto van de 
fusie is immers ‘Centraal wat moet, 
lokaal wat kan.’ Het nieuwe bestuur 
heeft zijn handen vol aan ‘grote lij-
nen’. De taken worden nog verdeeld, 
vice-voorzitter, secretaris, penning-
meester, iemand voor de gebouwen 
en iemand voor de publiciteit. Die 
gaan dus NIET alles doen wat de hui-
dige acht besturen nu doen, dat zou 
een onmogelijke opgaaf zijn. Som-
mige functies worden vanwege de 
omvang in tweeën gesplitst worden. 
In het volgende nummer worden de 
namen van de bestuursleden en hun 
functies bekend gemaakt.

Groei en bloei stimuleren
Hopelijk krijgt u al lezend het ge-
voel dat de fusie voortvarend wordt 
aangepakt. Het bestuur wil de groei 
en bloei van de nieuwe parochie 

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken

“Het katholiek sociaal denken past bij een 
aanpak die onze leefwereld op een andere ma-
nier benadert dan gebruikelijk is geworden: 
op basis van hoop en vertrouwen in plaats 
van angst en een verlangen naar controle. 
Hiermee geeft zij uitdrukking aan de liefde, 
die naar christelijke overtuiging ten grond-
slag ligt aan alles wat er bestaat.” Het belang 
van het katholiek sociaal denken is voor Thijs 
Caspers buiten twijfel. Het vestigen van een 
hemel op aarde ligt niet in de macht van men-
sen, maar we moeten wel steeds werken aan 
de realisatie van een goede samenleving.
Caspers beschrijft eerst de inhoud van het  

Auteur Thijs Caspers
Titel Proeven van goed samenleven: Inleiding in het 
katholiek sociaal denken
Uitgever Adveniat, 2012 Prijs € 19,50
ISBN 978 94 9104 229 4 Aantal pagina’s 127

katholiek sociaal denken. Vervolgens geeft 
hij een overzicht van de katholieke sociale 
leer: de officiële kerkelijke documenten die 
het resultaat zijn van het katholiek sociaal 
denken. Tenslotte gaat hij op zoek naar het 
belang van het katholiek sociaal denken in 
onze tijd.Het rijk geïllustreerde en vlot lees-
bare boek geeft een goed overzicht over het 
ontstaan, de inhoud en de betekenis van het 
katholiek sociaal denken. Het boek wordt  
ingeleid door Erik Borgman, theoloog aan de 
Universiteit van Tilburg. Verspreid over het 
boek staan tien voorbeelden van sociaal han-
delen in de praktijk.

Bestuurszaken

Van de bestuurstafel De afgelopen tijd zijn 
in ons bisdom diver-
se nieuwe parochies 

gevormd. In onze om-
geving zijn per 1 januari  

van dit jaar de parochies in 
Voorschoten, Katwijk, Oegstgeest en 

Wassenaar samengegaan in de parochie H.  
Augustinus (20), en de parochies in Noordwij-

kerhout, Noordwijk, Voorhout, Warmond, Sassen-
heim in de nieuwe parochie Sint Maarten (21). De 
parochies van Hillegom, Lisse en De Zilk zijn al in ja-
nuari 2010 gefuseerd tot de parochie Sint Willibrord 
(22). De parochies in Alphen aan den Rijn en Hazers-
woude zijn in 2011 samengegaan als Heilige Tho-
masparochie (10). In het plassengebied zijn ook in 
2011 de parochies in veertien dorpen samengegaan 
onder de naam parochie HH. Clara en Franciscus. In 
het piepkleine blauwe gebiedje (6) ligt onze nieuwe 
grote parochie HH. Petrus en Paulus. 

Medewerkers voor het 
nieuwe centrale 

secretariaat gezocht!
Een goed lopend secretariaat is essen-
tieel voor ondersteuning van het team 
van priesters en pastorale werkers en 
van het bestuur van de nieuwe parochie. 
Veel blijft op de lokale secretariaten 
gebeuren, maar een aantal zaken gaan 
voortaan centraal. We zoeken daarvoor 
twee enthousiaste personen, elk voor 
10 uur, met administratief en/of finan-
cieel talent. Een pracht gelegenheid uw 
nieuwe parochie mee vorm te geven! 
Het gaat om betaalde functies. Meer in-
formatie achterin de kerken.

6

Nieuwe parochies in 
onze omgeving
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HARTEBRUGPAROCHIE
Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, tel.: 071 – 5120401.
E-mailadres: hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Tijdelijk pastoor: Jaap van der Bie, tel.: 071 – 5220655; e-mailadres: ja.vanderbie@planet.nl.
Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum.
Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, tel.: 06 – 51535420.
Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. Kerkbestuur Hartebrugkerk te Leiden.
Kerkbijdrage: ING 2595800, t.n.v. Penningmeester. Kerkbijdrage Hartebrugparochie te Leiden.
Kopij-adres: Corry Arendse, tel.: 071 - 3412889, e-mailadres: arendse.corry@hetnet.nl.
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Maria, vol van goddelijk licht
Met dit thema voor ogen ging op zondag 5 augustus een 
grote groep (de grootste sinds jaren) op stap naar de bede-
vaartplaats Kevelaer.
Het is de 275e keer dat deze Leidse bedevaart gehouden 
wordt met een lange ge-
schiedenis sinds 1728.
De bedevaart start met een 
Eucharistieviering in de Har-
tebrugkerk. Er staat een 
vaandel op het altaar met 
de beeltenis van degene 
om wie het allemaal draait:  
Maria, troosteres der be-
droefden. Voorganger pater 
Ton Peters ofm. heeft een 
respectabele groep misdie-
naars om zich heen uit Oude 
Wetering, ze gaan allemaal 
mee naar Kevelaer.

Na de Eucharistieviering is er koffie in de Romanuszaal en 
vervolgens staat de bus klaar om te gaan vertrekken. Op dat 
moment lijkt het even mis te gaan. De chauffeur bezeert 
zich pijnlijk bij het inladen van de bagage. Gelukkig blijken 
pleisters en een troosteres der gewonden voldoende soe-
laas te bieden om de reis te starten. Er volgen dagen van 
bezinning met processies, eucharistie-vieringen, kruisweg 
en lof. Pastoor Jaap van der Bie en pater Ton Peters gaan in 
deze vieringen gezamenlijk voor.

De jongeren houden op dinsdagochtend een eigen viering 
waarbij zij in verhalen kennismaken met Elia die God vindt 
in het gefluister van een zachte bries en met Petrus wiens 
geloof getest wordt op het meer. Naast serieuze bezinning 
biedt de driedaagse bedevaart natuurlijk ook de gezellige 
en onmisbare aspecten van ontmoeting en samenzijn. Als 
het aan de deelnemers en de leiding ligt zal deze geslaagde 
275e keer zal dan ook niet de laatste keer zijn.

Bezorger gevraagd
Om alle belangstellende Hartebrugparochianen van ons 
mooie blad te kunnen voorzien hebben wij op het mo-
ment dringend behoefte aan een bezorger die zeven 
keer per jaar een wijk in de binnenstad van Leiden wil 
lopen. Laat ons telefonisch of per e-mail aan het secre-
tariaat weten dat u ons wilt helpen. Bij voorbaat heel 
hartelijk dank!

Nieuw elan
Op de kop af twee jaar na het vertrek van pater Ton Peters 
ofm. als pastoor van de Hartebrug wordt de nieuwe paro-
chie van de HH. Petrus en Paulus een feit. Niet zelden horen 
wij hoe goed het was ten tijde van pater Peters en velen zijn 
blij als hij weer voorgaat in de Eucharistie. Maar ook daar-
aan zal binnenkort een einde komen. Op 30 september zal 
pater Peters definitief voor de laatste maal voorgaan in de 
Hartebrugkerk. Gelukkig zijn er in de afgelopen twee jaar 
ook veel positieve ontwikkelingen in gang gezet. Ontwik-
kelingen die ons zeer hoopvol stemmen voor de toekomst 
ook al is die zonder eigen pastoor voor de Hartebrug.

Het parochiesecretariaat is na het vertrek van pater Peters 
opnieuw opgezet. Dat secretariaat zorgt nu week in week 
uit voor de tekst van de Weekbrug, de mededelingen, de 
misintenties, het regelen van uitvaarten, dopen, huwe-
lijken, de bloemengroet, Rondom de Kerk en ga zo maar 
door. Het is zo gewoon, en zo goed georganiseerd, dat wij 
er eigenlijk niet meer bij stil staan. En toch diende het twee 
jaar geleden allemaal nog opgezet te worden.

Wij hebben inmiddels ook een goed lopend Liturgie- 
beraad dat eens in de drie maanden bijeen komt. In dit 
beraad hebben alle vrijwilligersgroepen van de Hartebrug 
een afgevaardigde. Hier stemmen wij zaken op elkaar af, 
bespreken wij gerezen problemen, ontwikkelen wij nieuwe 
initiatieven. Het heeft enige tijd gekost maar inmiddels is 
het Liturgieberaad niet meer weg te denken als ziel van de 
Hartebrug. Vanuit het Liturgieberaad is de aanzet gegeven 
om de groep ‘misdienaars en acolieten’ zowel kwalitatief 
als kwantitatief op peil te brengen. Er is een liturgiewerk-
groep opgericht die nadenkt over de invulling van de vie-
ringen. Wat zijn de sterke punten die wij absoluut willen 
behouden, welke zaken kunnen verbeterd worden. En dat 
alles natuurlijk in afstemming met het pastoraal team dat 
verantwoordelijk is voor de nieuwe parochie HH. Petrus en 
Paulus.

Er zijn meer positieve ontwikkelingen. Het Hartebrugkoor 
en de Schola Cantorum gaan onder leiding van de nieuwe 
dirigent hard aan de slag om de vieringen muzikaal hoog-
waardig te omlijsten. De groep lectoren heeft aandacht be-
steed aan de kwaliteit van het lezen. Daarnaast is de groep 
uitgebreid met twee jonge lectoren. De koffieclub is van 
de ondergang gered en wij kunnen zelfs weer voorzichtig 
gaan dromen van koffiedrinken na elke zondagviering. 

AGENDA

Vieringen
Door de week 
Iedere dinsdag en donderdag: 
9.00 uur Eucharistieviering.
Op zondag 
11.00 uur  Eucharistieviering.
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van dit 
blad.

Kinderwoorddienst: 
Met indeling voor kinderen van 
groep 1 t/m 3 van de basisschool 
en voor kinderen van groep 4 
t/m 8. 
Tijdens de zondagviering op:
16 september, 30 september
7 oktober, 21 oktober en
4 november

Koffiedrinken 
Na de zondagviering in de Roma-
nuszaal op:
16 september
7 oktober
21 oktober

Ouderensoos
iedere woensdagmiddag
van 13.30 -16.30 u.
in de Romanuszaal

Voedselbank
Inzameling van uitsluitend houd-
bare levensmiddelen en verpakte 
toiletartikelen in de daarvoor be-
stemde mand achter in de kerk 
op zondag:
7 oktober
4 november

Vergaderingen 
Kerkbestuur en Pastoraatgroep
4 oktober
8 november
in het Parochiecentrum
Ledenvergadering Hartebrugkoor
woensdag
19 september
in de Romanuszaal

Koorrepetities 
Schola Cantorum
o.l.v. Theo Goedhart
woensdagavond
om 19.45 uur
in de Romanuszaal

Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart

En wij hebben elke zondag weer een Eucharistieviering. Iets 
waar wij ons met zijn allen voor hebben ingezet.

Er liggen natuurlijk nog voldoende zaken die aandacht ver-
dienen. Maar het is al met al toch wel indrukwekkend het-
geen na het vertrek van pater Peters in gang is gezet. Dat 
geeft vertrouwen in de toekomst. En hoe meer vertrouwen 
wij als gemeenschap uitstralen, hoe meer kerkgangers wij 
weer trekken. Er is in de maatschappij immers een schreeu-
wende behoefte aan geborgenheid. Geborgenheid die pater 
Peters als geen ander uitstraalde. Wij dienen het nu als ge-
loofsgemeenschap te doen. Een mooie uitdaging!

Jos Frantzen
Pastoraatgroep

Romanus is er klaar voor!
In de afgelopen vakantieperiode is er 
hard aan gewerkt: een flinke opknap-
beurt voor onze parochiezaal. De Roma-
nuszaal kreeg een nieuw plafond met in-
gebouwde verlichting, een mooie kleur-
rijke verflaag en een frisse schoonmaak. 
Voor een groot deel werd het werk door 
vrijwilligers verricht. Hulde en dank aan 
deze mensen die hun vrije tijd daar zo 
ruimhartig voor beschikbaar stelden.
De zaal is er klaar voor om in het nieuwe 
seizoen zangers van allerlei verschillende koren te ontvangen, 
alsook bezoekers van de soos en de Zonnebloem, cursisten, 
vergaderingen, kinderactiviteiten, feestgangers en vooral niet 
te vergeten: de parochianen die na de zondagviering elkaar 
ontmoeten bij een kopje koffie. Op de eerste en de derde zon-
dag van de maand is iedereen welkom!

woensdagavond
om 20.15 uur
in de Romanuszaal

Dameskoor
o.l.v. Jeroen Pijpers
dinsdagochtend
om 09.30 uur
in de Romanuszaal

Gedoopt
24 juni 2012
Quincy Bunschoten
Zoon van Ricardo Bunschoten
en Diny Mathilda

1 juli 2012
Bram Baaima
Zoon van Paul Baaima
en Marloes Botden

1 juli 2012
Izar Hendrickx
Zoon van Daisy Geelen
en Suzanne Hendrickx

Op 7 oktober wordt 
Otto Arnoldus gedoopt. 

Getrouwd
6 juli 2012
Rick Rijnbeek en
Margreet Pröpper

13 juli 2012
Klaas Gorter en
Esther Borst

7 september 2012
Idar Sprock en 
Antoinette Tampung

8 september 2012
Bob Laterveer en
Julia Runderkamp

Museum Greccio
Expositie van liturgische ge-
bruiksvoorwerpen in de kel-
der van de Hartebrugkerk. 
Geopend op de 1e en 3e 
zondag van de maand na 
de viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan 
van Loon, tel. 071 5140381
U kunt museum Greccio 
ook virtueel bezoeken:
http://greccio.webklik.nl
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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.

Tina Kriek
Zaterdag 26 mei is overleden Mevrouw Tina Kriek–van 
Remundt in de leeftijd van 90 jaar. Tina was jarenlang 
het ‘gezicht’ van De Menswording. Zij was degene die de 
agenda beheerde. Iedereen wist haar te vinden, wanneer 
men gebruik wilde maken van de koffiekamer of een an-
der gedeelte van het gebouw. Ook maakte zij de roosters 
voor de koffiedames, zodat de bar altijd bemand was. 
Vrijdag 1 juni hebben wij afscheid van haar genomen. Wij 
wensen haar kinderen en kleinkinderen en verdere fami-
lie sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Schilderwerk in de Meerburg
Met een kleurenonderzoek en schoonmaakwerkzaamheden 
is het opknappen van het interieur van de Meerburg van 
start gegaan. Onze bouwcoördinator Leo Koot heeft extra 
steun van twee jonge vrijwilligers die hun expertise willen 
inzetten voor het groot onderhoud. Tijdens de Parochie 
Startdag zal bouwkundige Oswald Tackx met een 3D-visu-
alisatie tonen hoe de kerk er uiteindelijk uit kan gaan zien.
In het begin van de zomer vond een onderzoek plaats naar 
het oorspronkelijke kleurgebruik in de kerk. Hierbij werd 
met bevroren CO2 (droogijs) op de muur gespoten zodat 
de bovenste verflaag verdween en de oude oorspronkelijke 
kleuren en tekeningen weer zichtbaar werden. Ook paro-
chiaan Theo de Boer die ooit zelf de kerk schilderde, was 
hierbij aanwezig. Aan de hand van de onderzoeksresultaten 
maakt de Brabantse Femke Rinkel een kleuradvies voor zo-
wel het schilderwerk als voor decoraties en herstel van beel-
den en staties. Rinkel was eerder onder andere betrokken 
bij de restauratie van de Grote Kerk in ’s Hertogenbosch. 
Wij zijn ook erg blij met de inzet hierbij van onze vrijwilliger 
Elvira Blom. Zij volgt een opleiding Restauratieschilderen en 
Interieuradvies bij Nimeto te Utrecht. Wekelijks is Elvira in 
de kerk te vinden waar zij momenteel alle Staties van de 
Kruisweg grondig reinigt. Zij doet dit zeer zorgvuldig en 
met passie: “Ik vind het een hele eer dat ik dit doen mag. 
Natuurlijk is het goed voor mijn portfolio maar ik hoop na-
tuurlijk ook dat mijn bijdrage leidt tot iets moois!”
Later in het jaar wordt het gehele stuc- en schilderwerk van 
de kerk aangepakt. Voor het fijne werk hebben, naast ge-
noemde dames, ook leden van de teken- en schildervereni-
ging Kameleon uit Zoeterwoude zich bereid verklaard om 
een grote bijdrage te leveren aan het project dat het kerk-
gebouw weer kleur moet geven! 

Elvira en Theo de Boer in de weer met koudijs

Agenda
Een overzicht van alle tot nu 
toe vastgestelde vieringen kunt 
U vinden in de Liturgiekalender 
op pagina 34 en 35. Vanaf 1 juli 
2012 zullen de zondagse vierin-
gen om en om in De Menswor-
ding en in De Goede Herder 
zijn. Soms zijn de details van de 
later in de tijd geplande vierin-
gen nog niet bekend. Wij vra-
gen dan ook dit keer extra aan-
dacht voor nieuws en aanvullin-
gen op het rooster, die worden 
opgenomen in onze (digitale) 
nieuwsbrief, die ook afgedrukt 
achter in de kerken wordt neer-
gelegd. Voor aanmelden gaar-
ne naam en e-mail adres door-
geven 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  don-
derdagavond is er in De Mens-
wording om 19.15 uur Avond-
gebed
Meerburg
Op de derde woensdag van de 
maand is er in de Meerburg-
kerk om 9.30 uur een Eucharis-
tieviering.
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 in De Herdershof.  
Iedereen is welkom 

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de 
maand (na de 1e vrijdag) wordt 
de H. Communie gebracht naar 
mensen die niet meer regel-
matig naar de kerk kunnen ko-
men.
Aankomende data zijn zater-
dag 8 september, 6 oktober en 
3 november. Aanmeldingen en 
vragen: Miep Vroonhof 
tel. 071-5891626

Van het bestuur
Met het samengaan van de parochies uit Leiden en Ommelan-
den in de parochie HH. Petrus en Paulus zullen ook de huidige 
parochiebesturen ophouden te bestaan.
In de praktijk zal het zo zijn dat een aantal leden van ons 
Goede Herder-bestuur de activiteiten zal voortzetten binnen 
de Beheerscommissie die in onze Parochiekern verantwoorde-
lijk blijft voor allerhande praktische aangelegenheden. Hier-
onder vallen zaken als onderhoud van beide kerkgebouwen 
en de voortgang van de restauratie van de Meerburgkerk. En 
natuurlijk blijft onze Pastoraatsgroep het belangrijkste ad-
viesorgaan vanuit De Goede Herder naar het pastorale team.
Daarnaast kennen we natuurlijk zeer veel vrijwilligers (onze 
vrijwilligersgids omvat al bijna 250 namen), al dan niet ac-
tief binnen de diverse werkgroepen, die hun activiteiten op 
dezelfde voet kunnen blijven voortzetten. Ons zeer actieve 
secretariaat blijft onverminderd actief in de pastorie aan de 
Hoge Rijndijk. Daar kunt u ook terecht voor al uw vragen; 
men verwijst u waar nodig verder.
Voor het bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus zoe-
ken we overigens vanuit onze gemeenschap nog een verte-
genwoordiger.

In de vorige zomer hebben we al ervaring opgedaan met het 
afwisselend gebruik van Menswording en Meerburg op de 
zondagen. Sinds begin juli zijn we definitief samen op weg 
gegaan om de kerkschatten die we in beheer hebben zo goed 
mogelijk in te zetten. Nu de zondagsvieringen om en om in 
de beide gebouwen gehouden worden, komen we tot verras-
sende en aangename ontdekkingen. Zo ervaren velen het als 
zeer positief dat men, ondanks de vakantieperiode, een goed 
gevulde kerk treft waarin we als een echte gemeenschap deel 
kunnen nemen aan Eucharistie- of gebedsviering. Ook blijkt 
het vervoer naar ‘de overkant’ in de praktijk minder proble-
men op te leveren dan verwacht. Het is wat dit betreft fijn 
dat de bereikbaarheid van de Meerburgkerk nu weer goed is.

Parochie Startdag op 9 september
Het einde van de vakantie markeert altijd het begin van het 
nieuwe kerkelijk jaar. Uiteraard beginnen we traditiegetrouw 
met onze startdag, ditmaal op zondag 9 september om 10.00 
uur in de Meerburgkerk. Het is een goede gewoonte om na de 
zomervakantie, als wij de activiteiten van onze kerk weer op-
starten, dat moment te markeren met een viering. Ieder jaar is 
de opening van het kerkelijk jaar weer een verrassende dienst, 
een verrassing die ons weer bereikbaar maakt voor elkaar. 

Dit jaar hebben we voor het thema ‘Samen Horen’ geko-
zen: we komen als gelovigen bij elkaar om – samen God 
te danken – Hem te eren in het zingen van liederen – het 
woord van God te horen – samen te bidden – elkaar te 
bemoedigen. De kerk is een werkplaats: we kunnen er 
groeien in persoonlijk geloof en groeien in de omgang 
met elkaar. We komen samen om elkaar te ontmoeten. 
We hebben iets gemeenschappelijks, namelijk onze relatie 
met God. En dat vieren we graag samen.

Tijdens de startdag zullen alle koren van onze parochie 
te zien en te horen zijn, ofwel in de viering zelf, ofwel 
daarna. Na de feestelijke viering krijgt u heerlijke koffie 
aangeboden uiteraard mét, de voor De Goede Herder tra-
ditionele, ‘baksels’. Zoals ieder jaar vragen we u om hier-
voor een lekkere cake of taart te maken en deze op de dag 
zelf mee te nemen.
Direct hierna krijgt het programma een vervolg. Een klein 
tipje van de sluier: springkussen voor de kleintjes, rondlei-
ding door de kerk, meezingen....en nog véél meer. Voor 
de lunch hoeft u niet naar huis, want ook daar wordt voor 
gezorgd! We hopen natuurlijk op mooi weer, maar meer 
nog om u allen op deze startdag te ontmoeten!

Werkgroep Parochie Startdag

Kerkcafé en inloopkoffie
Iedere tweede zondag van de 
maand in beide parochiekerken.

Kindernevendienst
Op 23 september en op 14 oktober 
is er tijdens de viering weer kin-
dernevendienst voor kinderen van 
6 tot 12 jaar.
 

Joges
De Jongerengespreksgroep praat 
niet alleen over de betekenis van 
geloven voor jezelf, maar ook over 
de nodige basiskennis over geloof, 
bijbel en kerk. Daar is veel inte-
ressants over uit te wisselen. De 
bijeenkomsten zijn steeds op vrij-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in De Menswording en tijdens de 
schoolsemesters iedere maand.

Wel en wee

Gedoopt

Bram Cornelis van den  
Muijsenberg, 
geboren 18 decelmber 2011,
gedoopt 5 augustus 2012

Overleden

Anna Maria Arnoldina, 
Hoogeboom-van den Berg,
2 juni 
Stefan Bakkenes,
4 juni 
Marijke Euridyke Verdegaal-Blazer, 
12 juni
Willem Franciscus Antonius  
Klappe, 21 juni
Johannes Peeters,
21 juni
Willem van der Hoeven,
5 juli
Martina Johanna van de Berg- 
Heuzen, 17 juli
Petrus W. Scharroo,
10 augustus
Jan Henricus Jacob Manhoudt,
13 augustus

Inleveren kopij
Inleveren van kopij voor onze pa-
rochiepagina’s in de volgende 
Rondom de Kerk jrg 8 nr 2 kan t/m 
zondag 23 september. Rondom de 
Kerk verschijnt op 25 oktober.
E-mails s.v.p. richten aan:
mm.rondomdekerk @yahoo.com.

mailto:mm.rondomdekerk@yahoo
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VI heeft veel gedaan aan de uitwerking van het Concilie. Hij 
stelde in 1975 een Jaar van het geloof in. Eerder schreef hij al 
onder andere zijn prachtige Credo van het volk van God.
Nu mogen we opnieuw een Jaar van het Geloof van de Kerk 
ontvangen. Over de hele wereld zijn er initiatieven en ook 
ons bisdom sluit daar bij aan.
Lokaal wordt u verwezen naar de folder: Maak er een Jaar 
van het geloof van. Want ook in de Zondagsmissen zult u hier 
telkens over horen. Hoe kunnen wij tot een dieper geloof ko-
men, tot een groter vertrouwen op Gods hulp, tot een grotere 
inzet voor Hem en de Kerk; hoe kunnen wij geloofsgetuigen 
zijn? We gaan er gezamenlijk dit genadejaar mee aan de slag.
 pastoor Smith

Lijkwade expositie
Deze was toegankelijk van Aswoensdag tot en eind augustus. 
Naar schatting zijn er zo’n 10.000 bezoekers geweest, een ge-
weldig aantal. Het schrift met reacties laat nalezen hoe veel 
indruk de afbeelding en de uitleg gemaakt heeft. Wellicht zal 
de expositie volgend jaar weer te zien zijn. Vanuit de parochie 
zijn er heel wat groepen geweest. Ook onze Misdienaars heb-
ben tijdens hun uitje (zie foto’s hieronder) tijd vrij gemaakt 
om de expositie te bezoeken en nog veel meer in Den Bosch.

Opgepast
Vlak voor het inleveren van de kopij las ik in het LD het be-
richt over de aanklachten tegen een Belgische bisschop (15-8). 
Het gaat mogelijk om zeer schokkende zaken. Tegen het eind 
van het artikel stond ineens deze zin: “Als de beschuldigin-
gen waar zijn, kan de paus bezwaarlijk nog doen alsof zijn 
neus bloedt.” Zeer ongepaste stemmingmakerij, want zeer 
onwaar. Kardinaal Ratzinger, nu Paus Benedictus XVI heeft 
altijd heel duidelijke maatregelen getroffen. Onder andere 
daardoor is het aantal aanklachten van misbruik de afgelo-
pen 20 jaar zeer aanzienlijk gedaald (bijna alles wat onlangs 
naar boven is gekomen is van voor die tijd). Dit aantal ligt 
nu heel ver onder het aantal aanklachten binnen wereldse 
instanties. De aanpak (mede van de paus) heeft dus effect bin-
nen de Kerk en waarom mag dat niet gezegd worden? Nu in 
de maatschappij nog! Dus laten we altijd oppassen wanneer 
we via de seculiere media dit soort ‘nieuws’ tot ons nemen.
 pastoor Smith

Misdienaaruitje 26 augustus in Den Bosch

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 – 513 07 00, e-mail: jhsmithpr@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.

Nieuwe beelden
De kerk is wat nieuwe beelden rijker. Onder andere een hou-
ten beeld van de aartsengel Michaël, die de duivel bestrijdt. 
In de Openbaring lezen we: ”Toen brak er in de hemel een 
oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, 

en de draak en zijn engelen vochten 
terug. Maar zij hielden geen stand en 
hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. De grote draak werd neer-
geworpen, de oude slang, die Duivel en 
Satan heet en de hele wereld misleidt; 
hij werd neergeworpen op de aarde en 
zijn engelen met hem.” (12,7-9)
En sinds Paus Leo XIII wordt er da-
gelijks gebeden: “Heilige Aartsengel  
Michaël, verdedig ons in de strijd; wees 
onze bescherming tegen de boosheid 
en de listen van de duivel. Wij smeken 
ootmoedig dat God hem Zijn macht doe 
gevoelen. En gij, vorst van de hemelse 
legerscharen, drijf Satan en andere boze 
geesten, die tot verderf van de zielen 
over de wereld rondgaan, door de god-
delijke kracht in de hel terug. Amen”
Een ander nieuw beeld is van de heilige  
Vincentius a Paulo (1581-1660). De pries-

ter die in Parijs voor gevangenen, weeskinderen en armen be-
tere leefomstandigheden creëerde. Het Vincentiuswerk blijft 
een begrip. Deze beelden komen uit de nalatenschap van  
mevrouw de Boer, over wie we nog wel meer zullen horen, 
want in de Pater Pio kapel krijgen meer voorwerpen van haar 
een plek. Pastoor Smith

Jongerenkoffie
In het kader van de maand van de jongeren, zullen op zon-
dag 30 september de jongeren de koffie verzorgen. We zijn 
benieuwd wat ze erbij serveren.

Goede Herder weer van start
Het nieuwe seizoen van de Catechese van de Goede  
Herder gaat weer van start. Er worden twee groepen ge-
vormd voor kinderen van 3 tot 6 en van 6 tot 9 jaar. Beide 
groepen komen samen op woensdag van 13.30 tot 15.00 uur 
in de pastorie. Voor deze catechesemethode is belangstel-
ling uit Den Bosch, Amsterdam en zelfs mensen uit Canada 
kwamen in hun zomervakantie even langs.
Zie voor alle informatie www.catechesegoedeherder.nl.

Vaste Vieringen

Eucharistievieringen

Zondag 11.30 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 

September

Woensdag 12 september
1e Katho Quiz avond

Donderdag 13 september
10.30 uur Senioren en KBO Mis 
Lorentzhof

Donderdag 20 september
14.00 – 16.00 uur aanbidding 
Sint Josephkerk

Maandag 24 september
Start Alpha cursus

Woensdag 26 september
1e avond Eerst zien dan  
geloven

Zondag 30 september
Jongeren zorgen voor de koffie 
na de Mis

Oktober

Op weekdagen wordt om 19.00 
uur de Rozenkrans gebeden; 
woensdag om 18.30 uur.

Donderdag 4 oktober
Heer, leer ons bidden; leer ons 
geloven

De Sint Josephzaal
Op zondag 7 okto-
ber zal na de Mis 
de Sint-Josephzaal 
worden gezegend 
en het beeld van 
de patroon een 
plekje krijgen. We 
zijn blij met deze 
opgeknapte zaal. 
Dank aan allen die daar zoveel moeite voor hebben gedaan.
Vanaf dit najaar is de zaal ook te huur voor bijeenkomsten 
en kleine groepen, tezijnertijd komt een folder met de voor-
waarden beschikbaar.

Ouderenvieringen
• Donderdag 13 september 10.30 uur Lorentzhof, tevens 
opening KBO jaar (zie Petruspagina)
• Donderdag 11 oktober , 10.00 uur in de Ridderzaal. Ver-
voer is mogelijk. Opgave bij mw. Annie van Ruitenbeek, tel. 
5224773.

Allerheiligen en Allerzielen
• Woensdag 31 oktober 19.00 uur gezongen Vigiliemis  
Allerheiligen met Sint-Josephkoor. We zullen dan ook extra 
bidden voor de overledenen van het afgelopen jaar.
• Donderdag 19.00 uur Hoogmis H. Lodewijkkerk
• Vrijdag 2 nov. 09.00 Mis in de Sint Petruskerk, 19.00 uur in 
de H. Lodewijkkerk

Gastpredikant rector Beemster
E.H. Beemster is rector van het heiligdom in Heiloo en door 
zijn bisschop deels vrijgesteld om de altijddurende aanbid-
ding te bevorderen. Op zondag 13 en 20 oktober zal hij de 
predicaties verzorgen. Ook zal hij twee lezingen geven op 
die zondagen om 19.00 uur in de Lodewijkpastorie, voor wie 
wil meewerken aan het opzetten van de aanbiddingsmoge-
lijkheid in de nieuwe kapel. Rector Beemster heeft hiermee 
ervaring en kan ons op weg helpen.

Maak er een Jaar van het Geloof van
Op 11 oktober begon 50 jaar geleden het Tweede Vaticaans 
Concilie. Dat was niet bedoeld om geloofswaarheden te ver-
anderen (een onmogelijk iets) maar om mensen van nu tot 
een dieper geloof te brengen. De bijzondere paus Paulus 

Zaterdag 6 oktober
Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag 6 oktober
19.00 uur Mis met de bisschop 
in de Sint-Petruskerk

Zondag 7 oktober
Zegening en ingebruikname 
van de Sint-Josephzaal.

Woensdag 10 oktober
 •11.00-12.00 uur Aanbidding 
en Rozenkrans in de Sint Petrus
• 2e Kato Quiz avond

Donderdag 11 oktober
• 10.00 uur Ouderenmis in  
De Ridderzaal
• Opening van het Jaar van het 
Geloof, 19.00 uur, H. Lodewijk-
kerk

Vrijdag 12 oktober
Begin aanbidding op vrijdag 
van 14.00 – 21.00 uur
H. Lodewijkkerk

Zondag 14 oktober
• Gastpredikant rector  
Beemster
• 19.00 uur lezing over aanbid-
ding in de Lodewijkpastorie

Zondag 21 oktober
• Gastpredikant rector Beem-
ster
• Lezing over aanbidding in de 
Lodewijkpastorie

Woensdag 24 oktober
2e Avond Eerst zien dan  
geloven

Woensdag 31 oktober
19.00 uur Vigiliemis van  
Allerheiligen
Tevens gebed voor de  
overledenen van afgelopen 
jaar!

Volgende nummer: 
De beheercommissie en de pas-
toraatgroep stellen zich voor…

14 15

St Joseph beelden

http://www.catechesegoedeherder.nl
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PAROCHIE ST. JAN’S ONTHOOFDING
Sint Jan’s Onthoofding: Zuidbuurtseweg 13, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3.
Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp tel: 071 5801215.
E-mail: stjansparochie@live.nl, website: ‘Raad van Kerken’:  www.kerkvanzoeterwoude.nl.
Openingstijden pastorie: dinsdag-donderdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Pastoor: J.A. Van der Bie, tel: 071 5220655, e-mail: pastoor.degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met de centrale telefoon: 06 22027668.
Kerkbijdrage: bankrekeningnummer 375300449 t.n.v Algemene Kerkbijdrage.
Kopij-adres: Annie Borst, tel: 071 5803283, e-mail: annie_borst@msn.com

Van het parochiebestuur
In juni en juli heeft het parochiebestuur ver-
gaderd. Cees Janson en Bert van den Bosch 
hebben de jaarrekening van 2011 gepresen-
teerd; het boekjaar is met een positief saldo 
afgesloten. Enerzijds zijn de persoonskosten 
en de kosten van de gebouwen lager uitgeval-
len en heeft de verhuur van een gedeelte van 
de pastorie een positieve bijdrage geleverd 
aan inkomsten. Anderzijds was de ontvangst 
uit kerkbijdragen ook iets lager dan afgelo-
pen jaren. Het bestuur is met de jaarrekening 
akkoord gegaan en is overgegaan tot onder-
tekening. Met grote dank aan Bert en Cees. 
Vanaf 1 oktober zal het nieuwe cluster zijn 
beslag krijgen. Alle parochies hebben de  
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Op zaterdag 6 oktober 2012 wordt in de  
Petruskerk de officiële installatie gevierd met 
bisschop Van den Hende.
Tot 1 januari 2013 zal ons bestuur verder ver-
gaderen als interimbestuur onder dezelfde 
samenstelling. M. van der Krogt zal vanaf 
1 januari 2013 geen deel uit maken van de 
nieuw te vormen beheercommissie die in de 
plaats komt van het huidige bestuur en de 
belangen van de ‘eigen’ parochie zal blijven 
behartigen binnen het cluster Ommelanden.
De datum voor het Vormsel is 10 november.
Aan de hand van het project ‘Allerzielen in 
het licht’ zijn Marlène Falke en Margreet  
Onderwater gestart met de voorbereiding 
van de Allerzielenviering op vrijdag 2 novem-
ber. Er zal dan ook extra aandacht worden 
geschonken aan het (nieuwe) strooiveld op 
het kerkhof. Margot van der Krogt

Hubertus/Franciscus viering
zondag 7 oktober 9.30 uur Sint Jan
Kunnen broeder Franciscus en broeder  
Hubertus samen in een viering?
Bij de naam Franciscus, denken velen met-
een aan de natuur en het milieu. Franciscus 
spreekt met vogels, de wilde wolf maakt hij 
tam, de zon en maan zijn zijn broeder en zus-
ter. Wat voor link heeft zo’n vredevolle man 
nu met de woest jagende Hubertus?

FAMILIEBERICHTEN

Overledenen
24 mei 
Jacobus Bavelaar,
90 jaar

24 mei 
Elisabeth Berg-van den Berg
82 jaar

29 mei 
Jacoba Caspers-de Boer
78 jaar

11 juni 
Willem van Bohemen
78 jaar

12 juni 
Adriana van der Drift-van Zuilen
80 jaar

24 juni 
Cornelis van der Maat
70 jaar

4 juli 
Sigrid van der Wiel-Schlüter
58 jaar

6 juli 
Johannes de Boer
80 jaar

28 juli  
Hermanus Luder
78 jaar

30 juli 
Koos Elderhorst
66 jaar

Beide mannen moesten eerst zelf door een 
diep dal om te leren luisteren.
Franciscus is net 20 als hij denkt het hele-
maal te gaan maken, maar keer op keer 
stoot hij zijn neus. Stap voor stap wordt hij 
gekneed door het leven. Hij heeft gebroken 
met zijn familie en ruimt alles op wat hem 
afhoudt van God. En dan ontdekt hij dat de 
vogels naar hem luisteren en dat hij de wolf 
in zijn eigen hart heeft getemd.
Hubertus is overmand door verdriet het bos 
in gevlucht nadat zijn vrouw en kind in het 
kraambed zijn gestorven. In zijn wanhoop 
schiet hij op alles wat hij tegenkomt, tot hij 
op Goede Vrijdag ineens oog in oog staat 
met een groot hert dat een stralend kruis 
tussen de stangen van zijn gewei heeft staan. 
Overspoeld door ontzag en tot inkeer ge-
komen trekt hij zich terug in een klooster, 
en stelt zijn verdere leven in dienst van de 
minderen. Het is een feit: als iedereen wat 
meer eerbied zou hebben voor het welzijn 
van mens en dier dan zou er een stuk min-
der geweld in de wereld zijn.
In deze bijzondere viering gaan wij op zoek 
naar een mogelijk antwoord op de vraag of 
broeder Franciscus en broeder Hubertus ons 
ervan bewust kunnen maken dat we zui-
nig moeten omgaan met al de schepsels op 
onze aarde.
Bent u nieuwsgierig geworden 
kom dan zondag 7 oktober om 
9.30 uur naar de Sint Jan te Zoe-
terwoude en beleef samen met de 
blaasgroep ‘het Sticht’ uit Utrecht 
en met zang van het parochiekoor 
St. Cecilia een bijzondere viering.
 Margreet Onderwater
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‘Sacrosanctum concilium’ (SC), zo 
heet de constitutie van het Tweede 
Vaticaanse Concilie over de liturgie. 
In de inleiding wordt gezegd dat ‘’de 

eredienst … een voorproef is van de 
hemelse liturgie’’. (SC 8). Daarom 
moet het aan regels en structuren 
gebonden zijn. Het is niet iets vrij-
blijvends, het is een teken waarvan 
het initiatief ligt bij God. In die zin 
blijft liturgie ook primair een gena-
degebeuren, zowel door het Woord 
als door het Sacrament. De zang en 
muziek zijn nauw verbonden met de 
liturgie en hebben hierin een on-
dersteunende functie.

Al sinds Karel de Grote:  
het Gregoriaans
De zang heeft een belangrijke 
plaats in de liturgie. Dat is al vanaf 
het begin van de christelijke ere-
dienst, in de vroege kerk. De ont-
wikkeling van de zang kwam ech-
ter pas goed op gang nadat Keizer 
Constantijn een einde maakte aan 
de vervolgingen en het christen-
dom staatsgodsdienst werd in 311. 

Omdat de eredienst voortaan in 
het openbaar werd gevierd, werden 
nieuwe vormen geïntroduceerd, 
vooral om de psalmen te reciteren 
tijdens de liturgische handelingen.
Aan het eind van de achtste eeuw 
voerde Karel de Grote een uniforme 
liturgische rite door. Het resultaat 
was een verzameling gezangen die 
bekend werd als het Gregoriaans. 
Dit werd de standaard liturgische 
zang van de Latijnse rite.

Actieve betrokkenheid gelovigen
Omdat de liturgie een handeling 
is van de hele Kerk, waarbij Jezus 
zelf aanwezig is. Dit is Hij zowel in 
de Eucharistische gedaanten van 
brood en wijn, in de persoon van de 
priester, Zijn woord en de vierende 
gemeenschap. Daarom wordt in de 
constitutie gesproken over ‘’actieve 
deelname van de gelovigen’’. (SC 
30). Voordien waren de gelovigen 

eerder passief betrokken bij de vieringen. 
Het gaat er daarbij niet om dat iedereen 
actief liturgische handelingen verricht, 
maar innerlijk mee voltrekt wat er op het 
altaar gebeurt. 

Ruimere plaats voor de landstaal
Er wordt gepleit voor een transparante 
liturgie. Het Latijn dient gehandhaafd 
te blijven, maar aan het gebruik van de 
landstaal dient een ruimere plaats te 
worden ingeruimd. Daarom ook ‘’moet de 
religieuze volkszang deskundig worden be-
vorderd, zodat bij de godvruchtige en gods-
dienstige oefeningen en bij de liturgische 
handelingen zelf’’, in overeenstemming 
met de kerkelijke richtlijnen, ‘’de stem 
van de gelovigen kan weerklinken.’’ (SC 
118). Hoewel er ruimte is voor aanpassing 
van de liturgie vanwege de verschillen 
in culturele eigenheid,  dient de eenheid 
van ‘’de substantiële eenheid van de Ro-
meinse ritus behouden te blijven.’’ (SC 38).

Pastoor Jaap van der Bie

Jaar van het Geloof

Van 12 oktober dit jaar tot 24 november 2013 vieren we 
het Jaar van het Geloof, waartoe paus Benedictus XVI 
heeft opgeroepen zijn in rondschrijven Porta Fidei van 
11 oktober 2011. Deze oproep deed de paus bij gele-
genheid van het gedenken dat vijftig jaar geleden het 
Tweede Vaticaanse Concilie op 12 oktober begon. Een 
heel belangrijk concilie, waarvan we enkele besluiten 
in deze jaargang van Rondom de Kerk kort belichten. 
Deze keer de constitutie over de liturgie.

Hoe goed zijn we thuis in de ins en outs van ons katholieke geloof? 
Om te beginnen een eerste quiz met algemene vragen.
Het is natuurlijk de bedoeling de vragen zonder Bijbel, RK. Encyclo-
pedie, CKK, Google of andere bronnen 
te beantwoorden! Wat weet u spontaan?

Katho Quiz 1De zang in de liturgie

Feesten en Heiligen van 1 september tot en met 2 november
3 september Gregorius de Grote 
(paus Gregorius I, 590-604), paus 
en kerkleraar, naar wie het  
Gregoriaanse gezang is genoemd.

8 september Maria Geboorte, 
een feest dat voor het eerst in de 
zesde eeuw werd gevierd.

14 september Kruisverheffing. 
Een feest, verbonden met de ont-
dekking van het H,. Kruis door 
Helena, de moeder van de Ro-

met een (been) breuk of scheiding 
te maken hebben.

meinse keizer Constantijn, rond 
324. Het feest gaat terug tot de 
kerkwijding van de basiliek van 
het Heilig Graf in Jeruzalem.

27 september: Vincentius à 
Paulo. Ordestichter, in Neder-
land vooral bekend door chari-
tatief werk. 

1 oktober Theresia van Lisieux 
(kleine Theresia), mystica en 
kerkleraar.

15 oktober Theresia van Avila, 
(grote Theresia) mystica en 
kerklerares.

18 oktober Lucas, één van de 
vier evangelisten. Hij heeft 
vermoedelijk zijn evangelie 
rond het jaar 80 opgetekend. 
Aangenomen wordt dat Lucas 
ook de schrijver van de ‘Han-
delingen der Apostelen’ is.

1 november Hoogfeest van  

Allerheiligen. Op deze dag ver-
eert de Katholieke Kerk van het 
Westen in één viering alle be-
kende en onbekende heiligen. 
Deze viering is er sinds paus 
Gregorius III (731-741).

2 november Allerzielen, De  
Katholieke Kerk bidt dan voor 
alle overledenen die nog niet bij 
God in de hemel zijn. Deze tra-
ditie werd in Europa geleidelijk 
gemeengoed rond het jaar 1000.

4 oktober Feest van de Heilige  
Franciscus, ordestichter. De Francis-
canen stichtten tijdens hun 500-ja-
rig verblijf in Leiden scholen, paro-
chies en charitatieve instellingen. 

11 oktober Gummarus, ridder aan het 
hof van Pepijn van Herstal en stichter 
van het Belgische Lier. Overleden in 
714. Liet zich volgens de (curieuze) 
overlevering scheiden omdat hij een 
onmogelijke en kwaadaardige  echt-
genote had. Patroon van allen die 

Door Jury Smit

1 Wie is geen evangelist?
 A Johannes
 B Marcus
 C Jacobus
 D Lucas

2 Welk kerkelijk feest wordt op 8 
september gevierd 

 A Gedaanteverandering
 B Maria Geboorte
 C Kerkwijding
 D Maria Visitatie

3 Wie is het oudst geworden? 
 A Abraham
 B Adam
 C Jacob
 D Metusalem

4 Wat is de Toties quoties? 
 A Kamerheer van de paus
 B Aflaat bij Allerzielen
 C Gregoriaanse melodie
 D Biechtbriefje

5 Het hoeveelste oecumenische 
Concilie was het Tweede  
Vaticaans Concilie? 

 A 21e 
 B   2e 
 C 14e 
 D 32e 

6  Wat is in de kerk een ambo? 
 A Zuilengalerij
 B Knielbankje
 C Tafel voor de gaven
 D Lezenaar

7  Waarom draagt een kardinaal 
rood?

 A Als een stopteken
 B Kleur van de H. Geest
 C Bereid voor het martelaar-
   schap
 D Oude prinselijke kleur

8 Welke heilige roepen we aan 
tegen kiespijn?

  A Antonius abt
 B Apollonia
 C Gerardus Majella
 D Ciestorius

9 In welke eeuw leefde sint 
Franciscus

 A 11e 
 B 12e 
 C 13e 
 D 14e 

10 Wat is een manipel? 
 A Kerkelijk vlag
 B Bisschoppelijke hand  
  schoen
 C Liturgische ‘zweetdoek’
 D Handige koster

De juiste antwoorden staan op pagina 33.

      0 goed: U had uw leesbril niet op?
1 - 2 goed: Leest u vooral vaak de Rondom de Kerk!
3- 4  goed: Wat bijscholing kan geen kwaad!
5 - 7 goed: Het gaat de goede kant uit, maar nu nog de puntjes  

op de i!
8 - 9 goed: Niet onaardig, maar durft u de live quiz aan?
10 goed:  Beginnersgeluk? 
 pastoor Smith

“Het orgel hoog in ere houden”
In de constitutie over de liturgie Sacrosanctum Conci-
lium van het Tweede Vaticaanse Concilie wordt ook het 
orgel niet vergeten! In SC 120 staat onder meer: “Het 
pijporgel moet in de latijnse kerk hoog in ere worden ge

houden als het traditione
le muziekinstrument dat 
door zijn klank een bijzon
dere luister kan geven aan 
de ceremonies van de Kerk 
en de harten hevig kan 
opstuwen naar God en de 
dingen van boven.”

Het bijzonder mooi klin-
kende Van Maarschalker-
weerdorgel uit 1876 in de 
Hartebrugkerk.

Gummarus in de gevel van de  
Sint-Gummaruskerk in Lier

Peter Paul Rubens, H. Jacobus 
de Meerdere, 1612-13, Museo del 

Prado, Madrid.
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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.

Hennie Peters 25 jaar diaken
met Lenie van der Loos, Marianne Turk 
en Alwin van Ruyven heeft hij een pa-
rochieel beleidsplan gemaakt. Hennie 
had daar al ervaring mee vanuit de 
Sint-Petrusparochie.

Het meest inspirerend van het werk als 
diaken vindt hij toch wel het in de na-
bijheid van mensen werken. Door hen 
nabij te zijn in een leven van gebed. 
Dankbaar is hij voor het hem toever-
trouwde, en de persoonlijke verrijking 

door met mensen te mogen meelopen op hun 
levensweg. 
Pastoraat is het hoogst belangrijke, en tegen-
woordig zijn de wijkcontactpersonen daarin een 
belangrijke steun en verlengstuk van de kerk. 
Daarnaast is het belangrijk de ziekencommunie 
te organiseren.
Zijn wens is het, oproepbaar te kunnen zijn voor 
onze H. Laurentiuskerk in Stompwijk en de Sint 
Agathakerk in Lisse.

Hij heeft  al vaker binnen Stompwijk gezegd dat 
het fantastisch is om een gemeenschap te dra-
gen, en door een gemeenschap te worden gedra-
gen. Zijn vrouw en hij hebben zich er altijd thuis 
gevoeld.

Familieberichten

Overleden
27 mei 
Dora Disseldorp- Luk,
82 jaar

14 juni 
Fran Overdevest-
Nederpelt,
76 jaar

21

Strip: Petrus, visser van mensen

Aan het begin van het nieuwe seizoen doen wij een oproep om 
moppen naar de redactie van de Kinderhoek te sturen  
(evakessler@ziggo.nl ). Onze tekenaar, Carel Bruens, zal dan 
regelmatig één van jullie ingezonden moppen in stripvorm   
tekenen. Wij verheugen ons op een grappig seizoen!

1
Aan de slag

R e b u sDe zeven Sacramenten van de 
katholieke kerk
Het doopsel
Wist je dat…………
• het Doopsel het eerste sacra-
ment is dat je kunt ontvangen?
• Doop de opname in de ge-
meenschap van de christenen 
betekent?

• het Doopwater voor reiniging 
en vernieuwing staat?

• je eigen Doopkaars aan de paaskaars ontstoken wordt en je 
daardoor ook een licht voor anderen kunt zijn?

• de Dopeling door zalving met het Chrismaolie (heilig olie) bij 
het volk van God hoort?

Zoek de verschillen!
Er zijn 10 verschillen tussen deze twee te-
keningen. De antwoorden vind je op onze 

website:
                  /kinderhoekwww.rondomdekerk.nu

Deze mop van Nicholas Schoppink heeft Carel 
Bruens tot een leuke tekening verwerkt:

✁

Hennie Peters begon in 1983 aan 
zijn opleiding in Dijnselburg. Na 
een loopbaan in het bedrijfsleven 
koos hij een totaal andere richting. 
De kinderen van het gezin gingen 
de deur uit en er kwam ruimte 
voor een nieuwe invulling. In 1987 
is Hennie afgestudeerd en werd 
gewijd in de Bonifaciuskerk te  
Alphen aan de Rijn.

Het werk als diaken deed hij naast 
een baan in het bedrijfsleven, beide voor 50%. 
Toch miste Hennie na de opleiding van Dijnsel-
burg nog een stukje gereedschap en hij ging stu-
deren in Utrecht voor pastoraat psychologie. De 
bisschop van de opleiding gaf aan dat het diaken 
zijn een sprong in het diepe is, en dat er geen 
reddingsboei voorhanden is. Dit is ook kenmer-
kend geweest voor hoe Hennie dit heeft ervaren. 
Bij de wijding was de opdracht van het bisdom 
heel breed. Tegenwoordig zijn benoemingen 
meer afgebakend en taken benoemd. De litur-
gie is meer begrensd, de nadruk ligt vooral op 
dienstbaarheid en op de pastorale zorg.

In 1994 kwam zijn benoeming in Stompwijk als 
eerst aanspreekbare voor de parochie. Samen 

Het Eigentijdse koor E.M.S. huldigt vier jubilarissen
Op zaterdagavond 23 juni werden in een feestelijke viering, door 
pastoor Van der Bie, vier leden van het E.M.S.-koor gehuldigd. Thea 
Gehrmann en Lia de Jong werden onderscheiden omdat zij respec tie-
velijk 40 en 25 jaar lang trouw koorlid zijn. Verder kregen ook Ingrid 
Develing en Len van Santen een onderscheiding. Zij vierden hun ruim 
25-jarig jubileum. De vier jubilarissen kregen, naast waar derende 
woorden, een mooie Gregorius-kaars uitgereikt en een oor konde. Zij 
staan daarmee ingeschreven in het register van de Neder landse Sint 
Gregorius Vereniging (NSVG). Thea kreeg eveneens een speciaal voor 
haar ontworpen zilveren sieraad in de vorm van een muzieksleutel.
Het kerkbestuur feliciteerde de jubilarissen met bloemen. Na afloop  
van de mooie viering was er gelegenheid voor de vele familieleden, 
vrienden en parochianen om de jubilarissen te feliciteren onder het 
genot van koffie, hapjes en drankjes. Voor meer informatie over 
het E.M.S.-koor kunt u contact opnemen met Mirjam Olsthoorn,  
pujaolsthoorn@gmail.com.

Los de rebus op. Het antwoord vind je op de website!

mailto:evakessler@ziggo.nl
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•Vrijdag 2 november 19.00 uur gezongen requiem voor de 
overledenen van afgelopen jaar
(9.00 uur Mis in de grote kerk van Sint Petrus)

Wat is geloven?

In het kader van het Jaar van het Geloof lijkt het welkom 
om in een paar korte teksten uit te leggen wat geloven is. 
Misschien een beetje flauw, maar eerst wat geloven niet is. 
Geloven wordt vaak in onze taal gebruikt op een manier die 
niet overeenkomt met het kerkelijk bijbels gebruik. Dat kan 
nog al eens verwarrend werken.

Geloven is niet:
•menen dat het morgen mooi weer wordt
•een religieuze visie hebben
•voelen dat er iets meer is
•af en toe een gebedje zeggen of naar de kerk gaan
•een goed mens (proberen te) zijn
•‘christelijke’ normen en waarden belangrijk vinden
•streven naar morele perfectie
•alleen maar bidden en in de kerk zijn
•een goed gevoel hebben over de toekomst
•mensen helpen en zelden in de kerk zijn
•Jezus wel een bijzonder iemand vinden
•Ieder zijn ‘geloofsopinie’ gunnen
•een privézaak
•een vermoeden omtrent God 
•vertrouwen in je eigen kunnen of dat van anderen

Tja, wat is het dan wel? Daar moeten we dan weer een hele 
Rondom op wachten. Of wellicht zelf al wat op zoek gaan.

pastoor Smith

Buitengewone vorm van de Misritus
In het Jaar van het Geloof zal ook de buitengewone vorm 
van de Misritus een plekje krijgen in de weekmissen. Op de 
dinsdagavond 19.00 uur zal de Mis in deze vorm gelezen 
worden, ook wel bekend als de Tridentijnse Mis. Een zeer 
ingetogen vorm van de Misritus, aan het hoofdaltaar, in het 
Latijn, de priester samen met de gelovigen naar de Heer toe-
gekeerd.
Gaandeweg het jaar zullen we wat handvatten geven hoe in 
deze vorm beschouwend mee te kunnen bidden.
Bij deze Missen ligt al een kleine brochure in de kerk met 
teksten en duiding.
Op dinsdag 16 oktober voor het eerst.

H. LODEWIJKPAROCHIE
Citykerk H. Lodewijk

Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES  Leiden, tel.: 071 - 5130700.
Pastoor: J.H. Smith, tel.: 071 - 5130700, e-mail: jhsmithpr@gmail.com.
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 Eucharistische Jezus: 
het Hart van de parochie
Het Jaar van het geloof en het begin van de nieuwe paro-
chie, waarin de 8 oude parochies opgaan, is een mooie gele-
genheid om het hart van het Geloof weer centraal te stellen: 
de levende Heer Jezus Christus onder ons aanwezig in het 
allerheiligst Sacrament:

Aanbidding 1: Aanbiddingskapel
Op 2 september namen 
we afscheid van kapelaan  
Remery. We zullen hem 
missen. Maar de laatste 
weken heeft hij nog heel 
hard gewerkt aan de aan-
biddingskapel. Het is een 
prachtige kapel gewor-
den, met een vernieuwd 
altaar met een bijzonder 
Relikwie. Teksten van Paus 
Johannes Paulus II, die aan-
sporen tot gebed, vertrou-
wen en evangelisatie. De 
nis van Maria is verfraaid 
en bovenal is er een waar-
dige en beschermde plek 
gekomen voor het Aller-
heiligste.

Half oktober zullen we beginnen met de openstelling en 
de mogelijkheid om middels het codeslot binnen te komen 
voor aanbidding.

Aanbidding 2: 
Vrijdag-zaterdag aanbidding: het klokje rond?
Vanaf 12 oktober zal de H. Lodewijkkerk elke week op vrij-
dag open zijn van 14.00 tot 21.00 uur voor aanbidding. Al-
leen tijdens de Mis wordt de aanbidding even gestopt.
Tijdens deze aanbiddingsuren is een priester aanwezig 
voor de Biecht, een gesprek en/of een gebed. Dat kan in de 
biechtstoel, maar ook in de Gerfkamer. Voor zijn presentie 
zie het bord bij de deur van de Gerfkamer en aarzel niet om 
de priester ‘op te roepen’ middels de bel, wanneer die mo-
gelijkheid aangegeven staat.
Om 15.00 uur wordt de Rozenkrans van Barmhartigheid ge-
zamenlijk gebeden.
Van 21.00 tot 9.30 uur is er dan aanbidding in de aanbid-
dingskapel. Ja, u leest het goed, de hele nacht door. Daarvoor 

zal een speciaal rooster worden opgesteld. Zie hieronder.
Na de Ochtendmis volgt dan nog aanbidding van 10.00 tot 
14.00 uur. Het klokje rond.

Aanbidding 3: 2 Lezingen en een rooster
Op zondag 14 en 21 oktober komt rector Beemster uit Hei-
loo naar Leiden. Die avonden zal hij lezingen houden over 
de aanbidding, om 19.00 uur, na de Avondmis.
Dan zal hij ook uitleggen hoe we een rooster kunnen opstel-
len voor de geplande 24-uur aanbidding!
Allen die de Aanbidding een warm hart toedragen zijn wel-
kom. Zie verder de Sint-Josephpagina.

Nico en Cor 
gehuldigd in Kevelaer

Nico van Steenbergen en Cor 
van Heuzen zijn tijdens de 
afgelopen bedevaart naar  
Kevelaer, van 9 tot 11 augustus, 
door de Haagsche Bedevaarten 
gehuldigd voor hun jarenlange 

trouwe diensten. Een welverdiende onderscheiding en we 
wensen de heren nog vele Kevelaerjaren toe!

Startschot jaar van het Geloof 
11 oktober
Dit alles krijgt zo het startschot op donderdag 11 oktober 
tijdens en na de Mis van 19.00 uur. Dan begint wereldwijd 
het Jaar van het Geloof, dat duurt tot Christus Koning op 24 
november 2013. Na de Mis zullen de jongeren hun jaarpro-
gramma voorleggen en wordt ook de folder Maak er een 
jaar van het geloof van toegelicht. We sluiten af met een 
toewijding van dit Jaar aan de Moeder Gods en de diverse 
heiligen van de Leidse Parochie en kerken.

Koffie na de Mis: 23 september
In het kader van de maand van de jongeren zullen zij voor 
u koffie verzorgen na de Mis op zondag 23 september. Dat 
mag u niet missen.

Allerheiligen en Allerzielen
•Donderdag 1 november 19.00 uur Hoogmis Allerheiligen,
(vooravond Vigiliemis om 19.00 uur in de Sint-Josephkerk)

Eucharistie

Zondag 
10.00 uur Hoogmis, afwisselend
 Latijn / Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding
18.00 uur H. Mis, samenzang

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
* vanaf 16 oktober in de buiten-
gewone vorm van de Misritus

Eucharistische aanbidding
zaterdag   10.00 – 12.00 uur
zondag    17.00 – 18.00 uur
Vanaf half oktober zie onder

Agenda

September
Woensdag 12 september
1e Katho Quiz-avond

Donderdag 13 september
10.30 uur Senioren- en KBO-Mis 
Lorentzhof

Zondag 16 september
Start maand van de jongeren

Donderdag 20 september
14.00-16.00 uur aanbidding
in de Sint Josephkerk

Zaterdag 22 september
Aanbidding met de jongeren

Zondag 23 september
•Latijnse Hoogmis
Nadien koffie door de jongeren
•18.00 uur English Mass

Maandag 24 september
Start Alphacursus

Woensdag 26 september
1e avond
Eerst zien, dan geloven

Vrijdag 28 / zaterdag 29 septem-
ber
Kampeernacht jongeren in de 
Lodewijktuin

Zondag 30 september
•Mis Latijn / Ned.
•Familie-volleybal

Oktober
Op weekdagen wordt om 18.40 
uur de Rozenkrans gebeden 
vooraf aan de Avondmis

Donderdag 4 oktober
Heer, leer ons bidden:
Leer ons geloven

Zaterdag 6 oktober
•Pater Pio Gebedsgroep
•Aanbidding met de jongeren
•19.00 uur H. Mis met de
   bisschop in de St. Petrus

Zondag 7 oktober
•10.00 uur Latijnse Hoogmis
•18.00 uur English Mass

Woensdag 10 oktober
•11.00-12.00 uur aanbidding
en rozenkrans in de Sint
Petruskerk
•2e Kato Quiz-avond

Donderdag 11 oktober
•10.00 uur Ouderenmis in de
   Sint Joseph (Ridderzaal)
•Opening van het Jaar van
   het Geloof,
   19.00 uur H. Lodewijkkerk

Vrijdag 12 oktober
Begin aanbidding op vrijdag 
van 14.00 - 21.00 uur
Zie hiernaast

Zondag 14 oktober
•Gastpredikant rector
   Beemster Mis Latijn / Ned.
•19.00 uur lezing over aanbid-
ding in de Lodewijkpastorie

Zondag 21 oktober
•Gastpredikant rector
   Beemster Latijnse Mis
•18.00 uur English Mass
•Lezing over aanbidding in
   de Lodewijkpastorie

Woensdag 24 oktober
2e avond
Eerst zien, dan geloven

Zondag 28 oktober
Mis Latijn / Ned.

Volgende nummer: 
De leden van de beheercom-
missie en de pastoraatgroep 
stellen zich voor.
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en hij brengt ook de Ziekencommunie bij verschillende men-
sen thuis. Wil van Leeuwen, de parochie-elektricien, (led)
lampen-indraaier, koorlid en ook daar actief in het bestuur, 
contactpersoon.
Alle reden dus om hen te ‘decoreren’ met de parochiespeld.

Seniorenmis en opening KBO
Het is een goede gewoonte om het KBO jaar te openen met 
een Eucharistieviering. De afgelopen jaren gebeurde dat in 
de aula van Roomburgh. Maar dat hele gebouw wordt nu 
gerenoveerd. Daarom zal de KBO mis gecombineerd worden 
met de Seniorenmis en plaatsvinden in de Lorentzhof. Dit 
wordt donderdag 13 september om 10.00 uur. Erna is er een 
kopje koffie.
We hopen velen van u daar te begroeten en de Mis is uiter-
aard toegankelijk voor iedereen.

Allerheiligen en Allerzielen
Het hoogfeest van Allerheiligen kunt u meevieren:
Woensdagavond Vigiliemis 19.00 uur in de Sint Joseph
Donderdagavond Hoogmis 19.00 uur H. Lodewijk
De gedachtenis van Allerzielen kunt u meebidden:
Vrijdag 9.00 uur Mis in de grote kerk met gebed voor de 
overledenen van het afgelopen jaar.
19.00 uur in de H. Lodewijk.
Zaterdag 3 en zondag 4 november worden de overledenen 
ook nog genoemd en wordt voor hen gebeden.

Kerklerares Hildegard von Bingen
Zoals u weet is de Kerk binnenkort weer een kerklerares 
rijker: Hildegard von Bingen. Niet vanwege haar ‘genees-
kunde’, met alle middeltjes die in de detailuitwerking niet 
op Hildegard zelf terug gaan. Maar vanwege haar inzichten 
in de drie-ene God, de Schepping en Menswording, de or-
dening van alles en de waardigheid van de mens, door in 
heiligheid te groeien.
In de Sint-Petruskerk staat een beeld van een andere kerkle-
rares, Thérèse van Lisieux (1873-1897). Zij is vooral de lerares 
van de totale gave aan God, de concrete naastenliefde en 
Gods Barmhartige Liefde, die zichtbaar is geworden in het 
Gelaat van de Gekruisigde en Eucharistische Jezus. “Ik be-
greep dat, als de Kerk een lichaam is dat uit verschillende 
ledematen is samengesteld, het noodzakelijkste en edelste 
lid haar niet kan ontbreken; ik begreep dat de Kerk een hart 

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 - 513 07 00, e-mail: jhsmithpr@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…

Fancy fair terugblik
Parochianen hartelijk dank.
De fancy fair op zondag 1 juli na de viering van het feest van 
Petrus en Paulus was een groot succes.
Vele parochianen bleven koffie drinken en genoten van de 
heerlijke appeltaarten en cakes die te koop waren.
De kansen in de loterij en bij het rad van avontuur werden 
uitgebreid benut en van de oud-Hollandse spelen werd en-

thousiast gebruik gemaakt.
De mooi opgemaakte stuk-
jes van de bloemversiergroep 
vonden ook gretig aftrek 
en niet te vergeten onze 
schminkster, die vele kinder-
gezichtjes deed veranderen 
en zelfs het gezicht van ons 
bestuurslid Cock de Jong zoals 
u op bijgaande foto kunt zien.

Rondom de sjoelbak was het een drukte van belang.
Ik weet niet of dat nu kwam door het spel of de wat erg cre-
atieve telling die pastoor Smith er op nahield, waardoor de 
diaken Clavel uiteindelijk tot de winnaar werd uitgeroepen, 
maar het was erg gezellig.
Hulde voor de vele parochianen die zelf prachtig mooie prij-
zen ter beschikking stelden, waardoor wij geen prijzen hoef-
den te kopen en de opbrengst ook een netto opbrengst was, 
ruim € 1.500,00 in twee uur tijd.
Grote dank aan iedereen, maar speciaal de vrijwilligers die 
dit alles in een wel heel korte tijd georganiseerd hebben.
Ja de Petrus was weer als vanouds, het Petrusgevoel was 
weer boven. Wilbert Hettinga

Gouden Haan
Dit jaar is de Gouden Haan 
opgespeld bij twee zeer 
trouwe medewerkers. Zo 
bescheiden en trouw, dat 
iedereen misschien dacht 
dat ze de Gouden Haan al-
lang in hun onderscheidin-
genkast hadden hangen!
Piet Vink, jarenlang con - 
tactpersoon, penningmees- 
   ter, collectant en geldteller 

bezat, en dat dit hart brandde 
van liefde. Ik begreep dat al-
leen de liefde de leden van de 
Kerk tot handelen aanzette, en 
dat, als het vuur van de liefde 
gedoofd zou worden, de apos-
telen zouden ophouden het 
Evangelie te verkondigen, de 
martelaren zouden weigeren 
hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepin-
gen insloot, dat de liefde alles was, dat zij alle tijden en alle 
plaatsen omvatte, in één woord: dat zij eeuwig is! “ (Auto-
biografie, B3vo). Haar gedachtenis valt op 1 oktober. 

MOV-boeken en dameskledingmarkten
Op zoek naar iets moois voor de feestdagen of heeft u een 
nieuwe spijkerbroek nodig? Bent u toe aan wat nieuws, of 
wilt u gewoon vrijblijvend rondkijken? Kom dan naar de 
dameskledingmarkt van de MOV. We hebben voor u een 
uitgebreid en gevarieerd aanbod van modieuze dameskle-
ding (maat 42-60). U krijgt deskundig advies, de prijzen zijn 
laag, de service hoog! Ook op de boekenmarkt is er voor 
elk wat wils. Studieboeken, romans, kinderboeken, kook- of 
sportboeken, of een sprookjesboek of voorleesboek voor 
de (klein)kinderen? U vindt het allemaal op onze boeken-
markt. Tevens een groot aanbod van Cd’s en Dvd’s. U slaagt 
altijd bij de markten van de MOV! De opbrengst is voor het  
Maria Consulatrix internaat in Suriname. Alle markten wor-
den gehouden in het Petruszaaltje, Lammenschansweg 40a 
in Leiden. Zaterdag 15 september van 10 tot 15 uur, zondag 
16 september van 13 tot 16 uur. 

Namens de MOV: Karin van Tol.

Rozenkransmaand 
De meimaand wordt als vanouds door veel katholieken aan-
geduid als de Maria-maand. De parochianen werd de kans 
geboden ter ere van moeder Maria het rozenkransgebed 
mee te bidden in de dagkapel. De belangstelling was niet 
groot. Waar moeder Maria de kinderen Lucia, Francesco en 
Jacinta aanspoorde elke dag de rozenkrans te bidden, moet 
Zij wel teleurgesteld geweest zijn over het geringe enthou-
siasme voor het rozenkransgebed in haar maand. Na de zo-
mer zullen we in de maand oktober, die eveneens aan moe-
der Maria is toegewijd, wederom op dinsdag- en donder-
dagavonden om 19.00 uur de gelegenheid bieden om met 
elkaar het rozenkransgebed te bidden. In het vertrouwen op 
een wellicht ruimere deelname aan dit rozenkransgebed…

de werkgroep: Ans Stroot, Jan Verhaar, Arie Owel

Maand van de Jongeren
Elders kunt u lezen over de Maand van de Jongeren. Hier 
en daar zal die wat uitlopen. Want een van de initiatieven 
is dat de jongeren de zondagskoffie verzorgen na de Mis. In 
de Petrus zal dat op zondag 7 oktober zijn. U bent allen van 
harte welkom.

AGENDA VAN VIERINGEN

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

Het vaste schema voor het 
jaar 2012
Zaterdagavond 19.00 uur  
Eucharistieviering 

1e en 3e zondag van de maand: 
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 34-35.

September
Zaterdag 8 september
19.00 uur Eucharistie Cantorij

Donderdag 13 september
10.30 uur Senioren en KBO Mis 
Lorentzhof

Zaterdag 15 september
19.00 uur Eucharistie 
Gezinsviering Kinderkoor

Zondag 16 september 
9.30 uur Eucharistie
St. Petruskoor, erna koffie

zaterdag 22 september 
19.00 uur Eucharistie Samenzang

Zondag 23 september
Géén Mis

Maandag 24 september
Start Alpha cursus

Woensdag 26 september
1e avond Eerst zien dan geloven

Zaterdag 29 september 

24 25

19.00 uur  Eucharistie gezinsvie-
ring Kinderkoor

Zondag 30 september
Géén Mis

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

Zaterdag 6 oktober
19.00 uur  Eucharistie
met de bisschop

Zondag 7 oktober 
9.30 uur Eucharistie 
Pastoor v.d. Bie
St. Petruskoor, erna koffie

Woensdag 10 oktober
11.00-12.00 uur Open kerk met 
aanbidding en Rozenkrans

Donderdag 11 oktober
10.00 uur Ouderenmis 
in de Sint-Josephkerk (Ridder-
zaal)

Zaterdag 13 oktober 
19.00 uur Eucharistie  
Samenzang

Zondag 14 oktober
Géén Mis

Zaterdag 20 oktober
19.00 uur Eucharistie
Cantorij

Zondag 21 oktober
9.30 uur Eucharistie
pastoor Smith

Woensdag 24 oktober
2e Avond Eerst zien dan geloven

Zondag 28 oktober
Géén Mis

Overleden
25 juli 
Agnes Langezaal-Vreeburg
67 jaar

29 augustus
Peter van der Salm
58 jaar

Wij bidden voor de overlede-
nen en wensen de nabestaan-
den veel sterkte toe.
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De snor van de pastoor!
Het doel van de Maand van de Jongeren (zie voor het programma pagina 2!) is om 
de jongeren en andere parochianen dichter bij elkaar te brengen en staat in het 
teken van gezelligheid, God en ontmoeting. Ook willen we deze maand gebruiken 
om geld in te zamelen, zodat we weer een prachtig, goed gevuld jaar kunnen leve-
ren. Dat nieuwe jongeren God mogen ontmoeten. De activiteiten in de maand van 
de jongeren kosten geld. Er is bijvoorbeeld achter in de kerk een raadpot en voor 
25 cent kun je raden hoeveel erin zit. Wie weet win je dan wel aan het einde van 
de maand een prijs. Maar dat is niet alles. Als we 1000 euro binnen hebben dan 
scheert de pastoor zijn snor eraf….! Meer info www.jpleiden.nl en mail als je vra-
gen hebt naar info@jpleiden.nl. We hopen iedereen te zien! Sponsoren zijn met 
hun bijdragen ook hartelijk welkom op ING 57.17.224 t.n.v. JP2 Stichting Leiden.

Eén voor één druppelen de jonge-
ren binnen, na afloop van de H. Mis 
in de Lodewijkkerk. Terwijl er hard 
wordt gewerkt om de barbecues 
grillklaar te maken worden de jon-
geren verwelkomd. 

Er wordt geopend met gebed, zodat God ook 
zijn zegen over deze avond mag laten gaan. 
Dan kan de gezelligheid beginnen. Er wordt 
een drankje gepakt. Terwijl ze daar lekker 
van genieten lopen ze in de richting van de 
barbecue. Waar de stoere barbecue-mannen 
druk bezig zijn met het vlees op de barbecue 
te leggen. Dit komt mooi uit. Zo kunnen de 

mooi programma en dat nieuwe jongeren 
worden aangestoken door de liefde van 
God. Bid je met ons mee?

jongeren gezellig met elkaar kletsen. 
De vragen over de studie vliegen over 
en weer. Nieuwsgierig wordt er ge-
vraagd of alle tentamens gehaald zijn 
en natuurlijk mogen de vragen over 
de aankomende vakantie niet ontbre-
ken. De sfeer zit er goed in!

Ook serieuze gesprekken
De tieners vermaken zich prima. Na 
genoeg van het vlees te hebben ren-
nen ze heerlijk door de tuin. De jon-
geren houden het wat rustiger en ge-
nieten met een biertje in de hand van 
de gezellige maar ook serieuze ge-
sprekken. En dat ondanks het weer, 
het waait hard en de regendruppels 
ontbreken niet. Gelukkig konden de 
jongeren ook binnen zitten dus daar 
werd goed gebruik van gemaakt. Ja, 
de avond was zeer geslaagd en er wa-
ren zeker een veertigtal jongeren op 
de avond aanwezig!  
Het komende jaar zijn er weer nieuwe 
activiteiten! We bidden hard voor een 

Seizoensafsluiting JPLeiden zeer geslaagd!

JP
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l l l   Het nieuwe seizoen gaat weer 
volop van start. Niet alleen tijdens 
de maand van de jongeren staat God 
centraal maar ook tijdens onze le-
zingen en gezelligheid. Hieronder 
staan nieuwe data. Schrijf ze op in je 
agenda, zodat deze avonden je niet 
voorbij vliegen.   l l l   Zondag 16 
september 18.00 uur: start maand 
van de jongeren, tot 11 oktober (zie 
ook het programma op pagina 2 van 
dit blad!)   l l l   Donderdag 4 okto-
ber verdiepingsgroep 19.45-21.30 uur   
l l l   Vrijdag 5 oktober tienergroep 
19.45-21.30 uur   l l l   Dinsdag 9 ok-
tober inlooplezing 19.45-21.30 uur    

Wereldjongerendagen (WJD) 
in Rio!

Wil je ook tussen miljoenen jongeren staan 
en samen de Eucharistie vieren? Lijkt het 
jou wel wat om jongeren te leren kennen 
die net zo geloven als jij? Om samen over 
Jezus te praten maar ook feest te vieren? 
Heb je er dan al over nagedacht om naar 
de WJD in RIO te gaan? Deze zijn van 23 
tot en met 28 juli 2013. Kies je een voor-
programma, dan zijn er drie opties. In de 
vorige Rondom de kerk zijn deze beschre-
ven. Heb je ze niet gelezen dan kun je ze 
vinden op www.vamosamadrid.nl de site 
van bisdom Rotterdam waar alle informa-
tie te vinden is. Helaas zal het bedrag niet 
onder de duizend euro vallen. Wij in Leiden 
en omstreken gaan ons best doen om spon-
sors te zoeken, zodat geld geen probleem 
hoeft te zijn. Maar natuurlijk hebben we 
jullie hulp hard nodig, want dit kunnen we 
niet alleen! We zijn nog hard bezig om al-
les op een rijtje te zetten dus dit bericht 
wordt vervolgd! l l l   Vrijdag 2 november tienergroep 

19.45-21.30 uur   l l l   Zondag 4 no-
vember, Katholieke Jongerendag in  
‘s –Hertogenbosch 10.00-17.00 uur met 
als thema ‘Hoop’   l l l   Dinsdag 6 no-
vember inlooplezing 19.45-21.30 uur   
l l l   Donderdag 8 november Verdie-
pingsgroep 19.45-21.30 uur   l l l  
Wijzigingen voorbehouden. Houd de 
site www.jpleiden.nl daarom goed in 
de gaten! Meld je daar ook aan voor de 
nieuwsbrief, zodat je van de laatste 
nieuwtjes op de hoogte bent. Als je je 
dan ook aanmeldt op facebook dan kan 
er niets meer mis gaan! Vragen? Mail 
naar info@jpleiden.nl.  l l l  

De mannen werken hard om de barbecue aan te zet-
ten, de vrouwen kletsen gezellig over de vakantie.

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

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

Als afscheid volgt nog een mooi stukje van John’s hand:

KOM ADEM ONS OPEN

Deze woorden klinken regelmatig als acclamatie na de voorbeden in de vieringen in de Regenboog. Met deze hartenkreet smeken we om twee dingen: om openheid vanuit het transcendente en dat we niet blijven hangen in wat nu eenmaal zo is en al-tijd is geweest. Een roep om toenadering, een zuch-ten naar inspiratie om nieuwe wegen te vinden; om openheid naar elkaar toe, dat we elkaar zien. Dat we de pijn van de ander delen en verlichten, dat de vreugde van de ander ons raakt en verblijdt. Dat we groeien naar en door elkaar. Dat we met elkaar het leven weten te vatten zoals het is bedoeld.Die hang naar openheid is kenmerkend voor de Geloofsgemeenschap in de Merenwijk. Vanuit de oecumene zijn we gewend om ons gelijk ter discus-sie te stellen en met de ander te delen. Om aan de ander te vragen wat voor hem of haar belangrijk is en waarom. Om op zoek te gaan naar wat de ander inspireert en bezielt en om binnen de eigen spiritu-aliteit te zoeken naar mogelijkheden om de spiritu-aliteit van de ander de ruimte te geven en zo samen te vieren wat de kern is van geloven.
Om ons samen gedragen te weten door de Eeuwige en elkaar te aanvaarden als een uniek geschenk uit Haar hand.
Vanuit die openheid heeft de geloofsgemeenschap het afgelopen jaar haar jubileum gevierd met een grote verscheidenheid aan activiteiten: zang, mu-ziek, theater, ontmoeting, debat, musical, vierin-gen, diaconaat en creativiteit.
Wij hebben mogen ervaren hoe activiteiten en ontmoetingen mensen vanuit allerlei achtergron-den kunnen verbinden. Menigeen stapte voor het eerst de Regenboog binnen. Sommigen ontdekten tot hun verrassing hoe warm en plezierig het kan zijn om daar te vertoeven. Voor anderen was er de ervaring weer terug te zijn in een vertrouwde omgeving. Ineens was praten over het geloof weer heel vanzelfsprekend en konden - de gêne voorbij – openhartige gesprekken gevoerd worden.

Er zijn geen wonderen gebeurd. Maar al die activi-teiten hebben mensen wel bij elkaar gebracht en ons laten zien hoe er buiten de vieringen en leer-huisactiviteiten om nog vele andere wegen zijn om mensen samen te binden en met elkaar te delen wat mensen inspireert en enthousiasmeert. Onze beide moederkerken, de Protestantse Gemeente Leiden en de RK-Parochie Leiden zijn beiden ver-wikkeld in een intensief proces dat beide kerken toekomstbestendig moet maken. Een proces dat niet zonder pijn zal verlopen, maar waar iets moois uit geboren kan worden.

John Boon

We slaan de handen weer ineen

De vakantie is voorbij. Sommigen van ons zijn naar het bui-
tenland gereisd om van de zon en andere culturen te genie-
ten. De vakantiegangers in eigen land hebben menig buitje 
moeten trotseren, maar hebben ook zonnige dagen gekend. 
Hopelijk is iedereen voldoende uitgerust om er weer een 
jaartje tegen te kunnen. Van sommige thuisblijvers heb ik 
vernomen dat zij bezig zijn geweest om hun huis op te knap-
pen. Vaak een hele klus, maar ze zijn blij met het resultaat.

De werkgroepen in onze geloofsgemeenschap komen weer 
op gang. In ons jubileumboekje is te lezen dat er vijftig werk-
groepen zijn, gevormd door 240 vrijwilligers. Zij zijn de pij-
lers waarop onze geloofsgemeenschap rust. Het grote aan-
tal werkgroepen garandeert dat er voor een ieder in onze 
gemeenschap wel een plaats is om zich in te zetten naar 
eigen vermogen. Vrijwilliger zijn is een heel goede manier 
om mensen beter te leren kennen en te ervaren hoe onze 
gemeenschap reilt en zeilt en er een steentje aan bij te dra-
gen. Op de website en achterin het Bulletin is een lijst met 
de contactpersonen van de verschillende werkgroepen te 
vinden. Als u in een activiteit geïnteresseerd bent, schroomt 
u niet om contact te zoe ken.

Frances Verhaar

Jubileumjaar afgesloten met barbecue
Met de barbecue aan het eind van het seizoen is er ook een 
eind gekomen aan ons jubileumjaar, waarin we op zeer di-
verse wijzen hebben gevierd dat de Oecumenische Geloofs-
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gemeenschap in de Merenwijk 40 jaar geleden is ontstaan. 
In Rondom de Kerk hebben we daar uitgebreid verslag van 
gedaan.
Voor de barbecue had zich een groot aantal mensen aange-
meld. In de ontmoetingszaal kon men in groepjes met elkaar 
eten. Ook op het terras kon men terecht. De mooie kerktuin 
aan het einde van het terras stond vol bloeiende planten 
en vormde met het erachterliggende park een mooie entou-
rage. Er was een leuke quiz met fotovragen over activiteiten 
die in het loop van het jaar gehouden waren. Er werd druk 
gepuzzeld en de gelukkige winnaar kreeg een lekker doosje 
chocolaatjes. De sfeer was zo goed dat de meeste mensen 
lang bleven natafelen.

Voorganger John Boon met emeritaat
Ds. John Boon wordt 9 september 65 jaar en gaat met eme-
ritaat. Hij is vijftien jaar werkzaam geweest als voorganger 
in onze oecumenische geloofsgemeenschap. Wij willen als 
geloofsgemeenschap van die dag een heugelijk feit maken. 

U bent van harte uitgenodigd om 
mee te vieren. We starten om 10.00 
uur met een feestelijke viering 
waarin John samen met zijn mede-
pastores: Jaap van der Bie en Inge 
Smidt voorgaat. Aansluitend de 
gebruikelijke koffie-na-de-dienst, 
gevolgd door een receptie. Op de 
receptie gaan we John op verschil-
lende wijzen verrassen.

VIERINGEN

Iedere zondag 10.00 uur
Viering van Woord en Tafel.
Tijdens deze viering is er een 
crèche voor de allerkleinsten en 
kindernevendienst voor kinderen 
van groep 1 t/m 4 en van groep 5 
t/m 8 van de basisschool.
Na de viering is er koffie en limo-
nade en gelegenheid elkaar te 
ontmoeten 

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Regen-
boog is iedere werkdag van 10.00 
– 12.00 uur geopend voor persoon-
lijk gebed, meditatie en bezinning. 
Mothers Prayers
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur 
bidden er moeders voor kinderen 
en andere intenties. U bent altijd 
welkom om mee te bidden of een 
intentie in te brengen.

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

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de 
maand van 18.00 – 20.00 uur 
een smakelijk drie gangen  
diner à € 7,50. Opgave ver-
plicht bij Maja van Spaandonk,  
telefoon: 071-5214359.

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de 
maand staan van 9.00 tot 
21.00 uur de containers bij de 
Regenboog.

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

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

www.deregenboogmeren-
wijk.nl.

VACATURE dirigent
De Oecumenische 
Geloofs gemeenschap 
van de samen wer kende 
kerken in de Meren-
wijk zoekt zo spoedig 
mogelijk  
een dirigent m/v.
Het Regenboogkoor is 
een gemengd koor met 

ruim 30 leden. Het koor heeft een vaste organist en een uit-
stekend orgel.
U bent een dirigent die

• vertrouwd is met klassieke en eigentijdse protestantse/RK 
kerkmuziek.(Gregoriaans, Geneefs psalter, gezangen uit het 
‘Liedboek van de Kerken’ en ‘Gezangen voor Liturgie’, maar 
ook de meer moderne stromingen, zoals ‘Tussentijds’, Taizé, 
Iona, etc.);

• bevoegd is in (bij voorkeur) categorie II volgens de RK-en 
PKN-regelingen;

• over zang-pedagogische en leidinggevende eigenschappen 
beschikt;

• nauw samen kan werken met pastores en organist;

• de onderlinge hechte band van de koorleden weet te 
waarderen en te bevorderen.

Voor meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure: 
www.deregenboogmerenwijk.nl of op www.rondomdekerk.nu.
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kend is gemaakt, verdwijnen de Woord- en Communievierin-
gen. Daarover (en andere zorgpunten) volgt nog een gesprek 
met de bisschop. Gelukkig heeft onze parochie een actieve 
werkgroep voor de Gebedsvieringen en we zijn blij dat deze 
groep iedere maand een viering blijft verzorgen.

Kerktaxi
Voor parochianen voor wie het een probleem is om het ‘an-
dere’ kerkgebouw te bezoeken willen we de ‘kerktaxi’ nieuw  
leven inblazen. Parochianen met een auto die af en toe wel 
willen rijden, kunnen zich melden bij het secretariaat. Dat 
geldt ook voor degenen die van de kerktaxi gebruik willen 
gaan maken. Ook wordt bezien of we voor de thuisblijvers de 
kerkradio kunnen uitbreiden naar de Maria Middelareskerk.

Laatste doordeweekse viering
Deze is op dinsdag 11 september in de Antoniuskerk.
De reden hiervoor is het feit dat pastoraal werker Inge Elling 
de parochie gaat verlaten. Zij ging de laatste jaren met veel 
enthousiasme en inspiratie vóór in deze vieringen, ook al kwa-
men er soms maar een handvol mensen. Door verhuizing en 
overlijden van trouwe bezoekers van de dinsdagochtendvie-
ring is dat aantal nog verder gedaald. Daarom heeft het pa-
rochiebestuur besloten deze vieringen op dinsdag te stoppen.
De Eucharistie op de 1e vrijdag van de maand blijft wel!

Namens bestuur, pastoraatgroep en secretariaat 
Jan Akerboom

Afscheid pastoraal werker Inge Elling
Na zeven jaar werken in onze pa-
rochie, gaat onze pastoraal werker 
Inge Elling met pensioen! Per augus-
tus 2005 werd ze in onze parochie 
geïnstalleerd naast pastoor Walters. 
Nu, na al die jaren willen wij zeggen, 
dat ze het goed heeft gedaan. 
Er komt als pastor veel op je af. De 
liturgie verzorgen op zondag, vaak 
twee achter elkaar. Dat deed ze 
met grote nauwgezetheid en zorg, 
tot in de puntjes. In haar preken 
gaf ze je elke keer het nodige mee 
voor de komende week.
Ze leerde ons hoe waardevol een moment van stilte voor een 
persoonlijk gebed in een viering kan zijn!
Tientallen kinderen heeft zij in die zeven jaar gedoopt, altijd 

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.

Antonius en Maria Middelares na de fusie
U heeft het in de voorgaande jaargang van Rondom de 
Kerk al kunnen lezen: binnenkort fuseren de parochies van  
Leiden en ommelanden. Wat gaat dat betekenen voor de 
Lam Godsparochie? 

Van bestuur naar beheercommissie (BC)
De Lam Gods houdt per 1 oktober op te bestaan als zelf-
standige parochie en gaat als ‘parochiekern Lam Gods’ deel 
uitmaken van de nieuwe parochie. Daarmee verdwijnt ook 
het huidige parochiebestuur. Als kern zullen we beschikken 
over een BC die namens het nieuwe centrale bestuur verant-
woordelijk wordt voor het dagelijks beheer van onze gebou-
wen en lokale financiën. Wie in onze BC gaan staat op dit 
moment nog niet vast.

Secretariaat
Er komt een centraal secretariaat voor de nieuwe parochie, 
maar elke kern houdt een eigen secretariaat en we zijn blij 
dat Nora Bakker – voorlopig althans – ons secretariaat wil 
blijven coördineren.

Pastoraatgroep (PG)
De leden van de pastoraatgroep i.o. (in oprichting) zijn zich 
aan het ‘warmlopen’: Hannie v.d. Boog, Gonny Bots, Paul 
Kessler, Irma Leune, Dé Steures en Jan Akerboom. Onder lei-
ding van een van de pastores wordt de PG verantwoordelijk 
voor een goed verloop van de pastorale activiteiten in onze 
parochiekern. Zij worden de ogen en oren van onze kern; 
spreekt u hen dus aan met vragen, suggesties en zorgen. Zij 
vormen ook de schakel tussen de werkgroepen en de pasto-
res. De PG zal samenwerken met de andere zeven PG’s om 
onze parochiekern vitaal te houden en nieuwe initiatieven 
te nemen. Om samen te doen wat we alleen niet meer voor 
elkaar krijgen. De PG hoopt zich begin oktober aan u te kun-
nen presenteren.

Vieringen: ‘zomerrooster’ wordt permanent
De fusie betekent voor alle parochies een versobering van het 
aantal vieringen in het weekend. Voor de Lam Gods zelfs een 
halvering, want per 1 oktober gaan we permanent over op 
een wisselrooster zoals in de zomer: de ene week een viering 
in de Maria Middelareskerk om 9.30 uur, de week daarop een 
viering in de Antoniuskerk om 11.00 uur. De goede ervarin-
gen in de afgelopen zomers geven hoop dat het kerkbezoek 
er niet onder zal lijden. Er komen dan meer mensen naar één 
viering en dat komt de sfeer ten goede. Zoals eerder al be-
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met zorg voorbereid en met persoonlijke aandacht.
En dan de vele begrafenissen! In die omstandigheden was 
zij als pastor van grote betekenis voor de nabestaanden, 
niet alleen bij de uitvaart maar ook in de periode erna.
Ze begeleidde menige werkgroep en vertegenwoordigde 
de parochie op vergaderingen en bijeenkomsten. Ja, ze 
wilde er zijn voor iedereen als een goede pastor.
We zijn er haar dankbaar voor en zullen haar missen!
U kunt als parochiaan dat persoonlijk tegen Inge zeggen 
na de afscheidsviering op 23 september om 10.30 uur in 
de Antoniuskerk. U bent daarvoor bij deze van harte uit-
genodigd!
We wensen Inge een goede tijd toe samen met haar man, 
kinderen en kleinkinderen.

Vicevoorzitter, Margreet Warmerdam

Oproep voor actie Longevusproject
Op zaterdag 27 oktober wordt er een creatieve hobby-
markt georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het Longevusproject van onze parochie. No-
teert u deze datum alvast in uw agenda.

Er zijn vele parochianen die een hobby hebben waarbij 
de mooiste dingen worden gemaakt en die voor verkoop 
in aanmerking komen. We denken hierbij onder andere 
aan de resultaten van uw activiteiten op het gebied van 
schilderen, boetseren, pottenbakken, planten kweken, 
borduren. Ongetwijfeld zijn er nog vele andere creatieve 
hobby’s die door u worden beoefend. Laat zien wat u met 
vaardige handen zoal maakt en stel een aantal producten 
ter beschikking voor de verkoop op de hobbymarkt.

Meldt u aan voor deze hobbymarkt en neem daartoe con-
tact op met een van de leden van de projectgroep (Hans 
Bots: 576 40 36 of familie Verburg: 576 17 07). Of geef 
uw naam door aan het parochiesecretariaat. Er wordt dan 
door een van ons contact met u opgenomen.

Projectgroep Longevus

Pastorie aan de Rijndijk weer ‘bewoond’
Na het plotselinge overlijden van pastoor Knibbeler eind 
1984 heeft de pastorie achter de Maria Middelareskerk 
geen bewoner meer gehad. Het werd een vergaderzaal, 
stencilruimte en plek om koffie te zetten voor vrijwilligers 
en kerkgangers. Dit is (op de koffie na) na de fusie tot 
Lam Gods veel minder geworden.
Per 1 september wordt de pastorie het vaste logeeradres 
voor pastoraal werker Bas van Pampus die elders in dit 
blad aan u wordt voorgesteld. Zijn gezin blijft in Helmond 
wonen dus een paar maal per week zal Bas in Leiden 
overnachten om niet alleen maar heen-en-weer te reizen. 
Schrik dus niet als er op rare tijden licht brandt!

Parochianen stralen in Voorschoten
Organist Emanuel Schmidt bespeelt op 10 september om 
20.15 uur het orgel van de Dorpskerk. In diezelfde kerk 
midden in Voorschoten exposeert Carel Bruens tot en met 
18 november. Toegang gratis! Voor info: 561 80 31.

Door-de-weekse Vieringen
Wijkkerk H. Antonius
Dinsdag 11 september:
9.00 uur een Woord- en Communie-
viering. 
Vrijdag 5 oktober: 
9.30 uur Eucharistieviering t.g.v. de 
eerste vrijdag van de maand.
Verzorgingstehuis ‘de Robijn’
Vrijdag 7 september en 5 oktober om 
15.00 uur een viering in de ‘Vijver-
zaal’.
Serviceflat ‘Schouwenhove’
Maandag 24 september om 10.30 uur 
een Woord- en Communieviering.

Gedoopt
Op 5 augustus is Brittney gedoopt, 
dochter van Jeroen van Polanen en 
Naomi Asamoah. Het gezin woont 
Ter Haarkade 24.

Wiktor Karol ontving het H. Doopsel 
op 5 augustus. Zijn ouders zijn Pawel 
Niemczyk en Kinga Kudla en wonen 
in Den Haag.

Wij wensen de ouders van harte ge-
luk met deze bijzondere dag in het 
leven van hun kind.

Overleden
Op 28 mei overleed Frans Kessels.  
Hij was 68 jaar en woonde Elise van 
Calcarstraat 34. Na zijn afscheidsvie-
ring in de Maria Middelareskerk werd 
hij begraven op ‘Rhijnhof’.

Leonardus Petrus Compeer overleed 
op 2 juni. Hij was 78 jaar en woon-
de Clara Visserplaats 14. In de Maria 
Middelareskerk was de uitvaartvie-
ring, waarna hij werd gecremeerd in 
‘Rhijnhof’.

Jacobus Joannes Maasdijk was 79 jaar 
toen hij op 8 juni overleed. Hij was 79 
jaar en woonde Jacob van  
Campenlaan 166. Na de uitvaartvie-
ring in de Antoniuskerk is hij  
gecremeerd in ‘Rhijnhof’.

Barbara van Hoven-Marzec overleed 
op 8 juni. Zij was 55 jaar en woonde 
Esther de Boer-van Rijkstraat 34.  
Na de uitvaartviering in de Maria 
Middelareskerk is zij gecremeerd.

Wij wensen de nabestaanden kracht 
toe in deze moeilijke periode van het 
leven.

Terugkom-viering  
communicantjes
Op zondag 28 oktober in 
de Maria Middelareskerk 
om 9.30 uur hopen we alle 
communicantjes van dit jaar 
weer te ontmoeten. Er is dan 
ook Kinderwoorddienst en 
het kinderkoor ‘De Vlamme-
tjes’ zal zingen.

Kinderwoorddienst
Deze is op zondag 9 septem-
ber in de Maria Middelares-
kerk om 9.30 uur.

Mariavieringen
Deze zijn in de Antoniuskerk 
op de woensdagen 10 - 17 – 
24 en 31 oktober om 19.00 
uur. Het rozenhoedje wordt 
ook gebeden.

Bijbel op dinsdag
Op 25 september en 16 okto-
ber leidt catechete Marieke 
Maes weer boeiende avon-
den. Van 20.00 - 22.00 uur 
bent u van harte welkom in 
de pastorie van de Antonius-
kerk zonder zich vooraf aan 
te melden.

Kerk schoonmaken
Maandag 1 oktober vanaf 
9.15 uur krijgt het interieur 
van de Maria Middelareskerk 
weer een schoonmaakbeurt. 
Wij vragen uw hulp daarbij.

Franciscusviering
Op donderdag 4 oktober zal 
er een Franciscusviering zijn 
in de Maria Middelareskerk 
om 19.30 uur. Meer hierover 
elders in dit blad.

Let op het rooster!
Er verandert veel, dus houdt 
u het vieringenrooster goed 
in de gaten!

Allerzielen
De herdenkingsdienst voor 
de overleden parochianen  
van het afgelopen jaar in het 
bijzonder, en overledenen 
in het algemeen, wordt ge-
houden op vrijdag 2 novem-
ber om 19.00 uur in de Maria 
Middelareskerk.
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In verband met de herdenking van de vijftigste verjaardag 
van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie organiseert 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie op vrijdag 12 oktober 
een symposium, van 12.00 tot 15.45 uur.

In dit sympo-
sium komen 
de  vier Aposto-
lische Consti-
tuties van het 
Concilie’ aan de 
orde. Vier ge-
renommeerde 
sprekers, onder 
wie mgr. dr.  
Liesen, bisschop 
van Breda, en 
mag. dr. Hermans, secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie, 
laten ieder over één van de vier constituties hun licht schijnen. 
Ook is aandacht voor de ‘receptie’ van bedoelde Conciliedocumen-
ten in onze tijd. Hoe zijn alle veranderingen in onze Kerk in Neder-
land uiteindelijk opgenomen? 
Het symposium vindt plaats in de Nicolaïkerk in Utrecht. Vooraf-
gaand is er een pontificale Eucharistieviering in de nabijgelegen 
Sint-Catharinakathedraal. De dag wordt afgesloten met een  
Vesperviering in de kathedraal.
Aanmelden kan via secrBK@rkk.nl. Het aantal beschikbare plaat-
sen is beperkt. Kosten € 15,-, vooraf over te maken naar rekening-
nummer 2784498 van Secretariaat R.-K. Kerkgenootschap SRKK te 
Utrecht o.v.v. symposium. Het complete programma is te vinden op 
www.rkkerk.nl.

Alpha cursus - 
last minute opgave
Deze tienweken (opfris) cursus over de kern 
van het christelijk geloof start weer op  
24 september. Er zijn al de nodige aan-
meldingen. Een mooi begin van het Jaar 
van het Geloof! Info en opgave bij pastoor 
Smith, 5130700 of jhsmithpr@gmail.com. 
Dit keer iets voor jou of voor iemand die je 
kent? 
Verder zijn de nieuwe Catechesefolders uit. 
Maar er een Jaar van het Geloof van met het 
programma voor de komende maanden en de Katho Quiz avonden: 
Eerst zien dan geloven. Neem de folders mee uit de kerk.

Dag voor zang en liturgie
Op zaterdag 15 september is in de Sint-Josephkerk, Herensingel 3, een 
dag voor zang en liturgie, in samenwerking met de gemeenschap  
Emmanuel. De dag staat open voor allen, die van zingen houden, voor 
leden van parochiekoren, van liturgie-werkgroepen etc. B. Suijkerbuijk, 
werkzaam bij de Nationale Raad voor Liturgie houdt een lezing en er is 
een presentatie van de nieuwe bundel met partituren van de Gemeen-
schap Emmanuel. Deze bundel is die dag ook te koop. Aan het eind van 
de dag worden tijdens een Eucharistieviering de geoefende gezangen 
ten uitvoer gebracht. Aanvang 10.00 uur. Info en aanmelding bij  
Johannes Witt, 0252 220807 of johanneswitt@ziggo.nl.

Symposium 50 jaar 
Vaticanum II

Onze lieve Vrouwe Maria,
een weg van ontvankelijk leven

Maria kende God,
zij stond open 
voor de liefde van Godswege
haar leven laat zien
welke weg God 
met een mens kan gaan
en welke weg een mens 
met God kan gaan.
In het aardse leven van Maria
ontvouwt zich de weg van de Liefde.

Ontvankelijk leven,
is leven met ruimte voor de ander,
door wie God mij aanspreekt,
in ervaringen van liefde
is in mij de bron gaan stromen
die ik gaandeweg 
God ben gaan noemen.

Iedere dag opnieuw 
kan de ander mij raken tot in het hart
door een liefdevol woord
door een tedere aanraking
of in een gekwetst gelaat.

Iedere dag opnieuw 
mag ik zien en ontvangen
en geven van wat ik ontvangen heb.
Ontvankelijk leven, Mariaal leven,
is Godschouwend leven:
leven vanuit een diep ontzag 
voor het mysterie van ons bestaan.

Naar ‘Weg van Maria’ Sanny Bruijns, o.carm.

Een microscoop. Een schedel. Het mo-
nument voor Johannes Matthias Schrant 

(1823-1864) op begraafplaats Zijlpoort laat geen misver-
stand bestaan over zijn beroep: Schrant is medicus. Sterker 
nog, hij is hoogleraar medicijnen aan de Leidse universiteit, 
en zo populair dat vrienden en studenten zijn monument be-
talen. Hij overlijdt - jong - als hij besmet raakt door een ty-
fuspatiënt. Museum Boerhaave bespreekt hem met waarde-
ring in Leiden Medical Professors 1575-1940 (Leiden, 2007). 
Maar hoedt u voor verwarring. Hij heeft ook een oom en 
naamgenoot. Johannes Matthias Schrant (1783-1866), 
eerder Gents hoogleraar, die in 1831 de eerste katholieke 
hoogleraar in Leiden werd, in Nederlands en geschiedenis. 
Hij maakt weer deel uit van een Nederlands netwerk van ka-

tholieken die ver voor het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie in 1853 en de katho-
lieke emancipatie al zulke functie bekleden. 
Een man die ook theologisch onderlegd is en 
wiens werk aan de vertaling van het nieuwe 
Testament in protestante kringen grote waar-
dering vindt. Hij is ook actief in de zielzorg in 
Leiden en Zoeterwoude.
Een aardig detail is dat u de zerk van Schrant 
van afstand kan bekijken van een bankje 
dat is geschonken door een later familielid. 
Terwijl u nu weet dat die microscoop ook met 
recht op Schrants familiegeschiedenis mag 
worden gericht.

Een microscoop op Zijlpoort
In deze jaargang van Rondom de Kerk belicht

 redacteur Jury Smit bijzonderheden van en op
katholieke begraafplaatsen in onze regio.

Wat doe je als vrijwilliger?
Als (hulp)koster van de H. Laurentiuskerk in Stompwijk werk ik 
samen met Adriaan Hilgersom, Frieda van Santen en  
Antoon van Santen. Sinds de jaren negentig draai ik mee. Door 
de week heb ik een baan, dus rouw en trouwdiensten lukken 
me niet. Wel help ik regelmatig zaterdag in de pastorie met 
allerlei karweitjes, en ik werk mee aan de weekenddiensten: 
de kerk openzetten, kaarsen en godslamp aansteken, de klok 
luiden, de wijn klaarzetten, kijken of er genoeg hosties zijn, 
anders extra hosties uit het tabernakel halen, en ga zo maar 
door. Soms help ik ook bij het uitreiken van de communie.
 
Kun je hierover wat meer vertellen?
Ik heb tijdens de diensten met verschillende voorgangers te 
maken, en elk van hen heeft zijn eigen werkwijze. Zo wil de 
ene pastoor tijdens de consecratie zijn handen wassen, dus 
dan moet je een patena klaarzetten. De ander wil weer de 
heilige Communie onder twee gedaanten  uitreiken. Als er iets 
misgaat? Meestal lossen problemen zichzelf op. 
Een andere taak van mij is het opdraaien van ons torenuur
werk, als de hoofdkoster afwezig is. Het uurwerk loopt 27 uur, 
dus dat moet elke dag opnieuw gebeuren. Dat luistert vrij 
nauw. Ik klim dus regelmatig in de toren, achter het orgel, 
waar het uurwerk met de hand moet worden opgedraaid. Dat 
moet in orde zijn, want het is vervelend als de torenklok een 
verkeerde tijd aanwijst of stilstaat.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben onderhoudstechnicus voor een bedrijf dat boeken in 
bibliotheken beveiligt tegen diefstal, ik rijd door de hele  
Benelux. 

Wat motiveert je als vrijwilliger voor de Kerk?  
Ik voel me er prettig bij. Ik vind het leuk om te doen. Ik kijk nu 
ook op een  heel andere manier naar de kerk dan toen ik klein 
was. Het mysterie komt wat dichterbij, het is minder afstande
lijk geworden.

Wat is Stompwijk voor een dorp?
Stompwijk is van oudsher een katholiek dorp. Er wonen tegen
woordig ook gezinnen met een ander geloof. Vroeger puilde de 
kerk echt uit tijdens de Nachtmis bij Kerstmis of bij de Paas
wake. Nu is dat minder, maar de Kerk wordt hier nog steeds 
heel breed gedragen. Kinderdiensten? Die hebben wij hier niet 
meer. We hebben niet zoveel kinderen, die regelmatig naar 
de kerk komen. We hadden zelfs een tijdje geen misdienaars, 
gelukkig zijn die er nu weer wel.

Oplossing van de Katho Quiz 1 op pag 19.
1 C  -  2 B  -  3 D  -  4 B  -  5 A  -  6 D  -  7 C  -  8 B  -  9 C  -  10 C
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LEGENDA
AV = Avondmaalsviering
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KND = Kindernevendienst
WG = Woord- en gebedsdienst
WCo = Woord- en communie-
  viering
Co   WCo met vrijwilliger 
  als voorganger
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  8 Za

  9 Zo
 23e zondag door het jaar

15 Za

16 Zo
 24e zondag door het jaar

22 Za

23 Zo
 25e zondag door het jaar

29 Za

30 Zo
 26e zondag door het jaar

  6 Za

  7 Zo
 27e zondag door het jaar

13 Za

14 Zo
 28e zondag door het jaar

20 Za

21 Zo
 29e zondag door het jaar

27 Za

28 Zo
 30e zondag door het jaar

31 wo

1 do
 Allerheiligen
2 vr
 Allerzielen

3 za

4 zo
 31e zondag door het jaar

  8

  9

15

16

22

23

29

30

  6

  7

13

14

20

21

27

28

31

1

2

3

4

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

11.30 EV/KND
  Magnificatkoor

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

11.30 EV/KND
  Schola

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

11.30 EV/KND
  Magnificatkoor

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

19.00 EV Vigiliemis
  St. Josephkoor

11.30 EV/KND
  St. Josephkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV/KND
  Hartebrugkoor

11.00 EV
  Schola Cantorum

11.00 EV/KND
  Schola Cantorum
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19.00 EV/GV
  Kinderkoor
09.30 EV/KND
  St. Petruskoor
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  Samenzang

19.00 EV/GV
  Kinderkoor

19.00 EV met de Bisschop
  Gelegenheidskoor
09.30 EV/KND
  St. Petruskoor
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  Samenzang
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09.30 EV/KND
  St. Petruskoor

19.00 EV
  Samenzang

9.00  EV/KND 
 Grote kerk

19.00 EV/GV
  Samenzang

Parochiestartdag, zie 
Meerburg

10.00 EV
  Dames/Herenkoor

10.00 EV
  Jongerenkoor

09.30 EV/KND
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Dames/Herenkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor
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09.30 WG
  Kinderkoor

09.30 EV

9.30  EV

09.30 WG
  Gemengd koor

09.30 EV/KND
  Gemengd koor

19.00  Allerzielen
  Viering

10.00 EV Hoogmis Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV

10.00 EV Hoogmis Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV English

10.00 EV Hoogmis Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV

10.00 EV Hoogmis Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV English

10.00 EV Hoogmis Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV English

10.00 EV Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV

10.00 EV Latijn
17.00 Aanbidding
18.00 EV English

10.00 EV Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV

19.00 EV Nl/Lat.

19.00 EV Requiemmis

10.00 EV Nl/Lat.
17.00 Aanbidding
18.00 EV English
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10.00 AV/KND   Afscheid
  ds. John Boon mmv. 
  Regenboogkoor

10.00 EV/KND

10.00 AV/KND

10.00 EV/KND

10.00 AV/KND  Regen-
  boogzondag m.m.v. 
  Regenboogkoor

10.00 EV/KND

10.00 AV/KND

10.00 EV/KND

10.00 AV/KND
Allerheiligen/Allerzielen
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Vieringen in de periode van 8 september tot en met 4 november 2012
Hartebrugkerk Meerburgkerk De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk St. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk De Regenboog Antoniuskerk Maria Middelareskerk

10.00 EV  Dames-/Heren 
  koor, Jongeren-/
  Kinderkoor

10.00 Co/KND
  Dames/Herenkoor

09.30 GV
  Kinderkoor

09.30 Co
  Dames/Herenkoor

19.15 EV
  Dames/Herenkoor

09.30 EV
  Jongerenkoor

11.00 WG
  Gemengd koor

10.30 WCo  Afscheid 
  Inge Elling
  Gemengde koren

11.00 EV

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV
  Gemengd koor

11.00 EV

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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Roomburgh-vieringen tijdelijk in 
Zorgcentrum Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1 

Zondag 10.30 uur en maandag, donderdag en zaterdag dag 18.00 uur: EV 
Let op: woensdag en vrijdag 18.00 uur: EV in personeelsruimte Roomburgh.

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64

Dinsdag 2 oktober en 6 november  
10.00 uur: EV

Kapel Huize Emmaus  
Bennebroekweg 1, 
 Zoeterwoude Dorp

Elke zondag 9.30 uur: EV

November November

Oktober Oktober

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

09.30 Oec.V CD
  Kinderkoor

09.30 WCo CD
  Parochiekoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

09.30 WCo CD
  Parochiekoor

09.30 WCo  Par.koor / SJ
  (Hubertus/Franciscus)
  Blaasgroep Het Sticht

19.00 EV CD
  Eigentijdskoor

09.30 EV CD
  Kinderkoor

19.00 EV SJ
  Jongerenkoor

19.30 Allerzielenviering SJ
  Parochiekoor

9.30  EV SJ
  Parochiekoor

19.00 WCo
  Samenzang

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

11.00 EV

11.00 WCo
  Parochiekoor

11.00 EV

19.00 WCo
  EMS koor
11.00 WCo
  Samenzang

19.00 Gebedsviering

11.00 EV

SJ

CD
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