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Via Paramaribo naar Rio

Wereldjongerendagen weer indrukwekkend
‘Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen’ (cf. Mat 28, 19). Dit was het thema
van de 27ste Wereldjongerendagen (WJD)
deze zomer in Rio de Janeiro. Sander van
Aarle deelt graag zijn ervaringen:
“Op het beroemde strand van Copacabana hebben wij tijdens alle grote evenementen dit thema tot ons mogen nemen.
De paus, bisschoppen, bands, jongeren
en acteurs hebben tijdens de kruisweg
ons op allerlei verschillende manieren
de mooiheid van ons geloof laten zien.

Missionary week
De bisdommen Rotterdam en Breda organiseerden samen de reis ‘Binding’,
met een missionary week in Suriname.
Door de vorige edities van de WJD hebben wij goede banden met het bisdom
Paramaribo en was het een unieke kans
om de Surinaamse jongeren te ontmoeten in hun kerk! Na een week vol
ontmoeting, lezingen, inspanning en

Jongeren op pelgrimstocht door het centrum van Rio naar de Avondwake op
het Copacabanastrand. Meer over deze tocht op pagina 27.

ontspanning vervolgden wij onze
pelgrimstocht richting Rio.

Grote gastvrijheid
Aangekomen in Rio verbleven wij in
een school met alle 250 Nederlan-

Franciscusfeest op 4 oktober!
Dit jaar is de Franciscusviering in de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk 283 om 19.30
uur. Het motto is ‘Mensen zoals jij’. Iedereen is van harte welkom! Na afloop van de viering
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje 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. Zij laten zich raken door de eenvoud van Franciscus,
zijn concrete no-nonsense ideaal van zelfgekozen beperking van rijkdom en luxe en door
zijn bijzondere liefde voor hen die aan de moeilijke kant van onze samenleving leven. Op
4 oktober viert de hele franciscaanse wereld het feest van Franciscus. Meer info op www.
rondomdekerk.nu en www.ofsnederland.nl.  Lous Roman-Plouvier (tel. 071 576 60 16)

ders. Direct viel hier ook weer de
gastvrijheid van de Brazilianen
op. Deze parochie heeft deze week
4000 jongeren te gast en zij hebben
650 vrijwilligers ingezet om dat
allemaal te organiseren. Wij kunnen het ons bijna niet voorstellen.
Op maandag was er een groot, traditioneel Braziliaans, welkomstfeest georganiseerd. Compleet met
drumbands, in carnavalskleding
gehulde dames (en, nee geen boerenkiel). Alle jongeren uit allerlei
landen waren naar een groot veld
gekomen om dit feest met parochie
te vieren. Toen konden de WJD beginnen!”
Lees verder op de JongerenInfopagina 27.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester,
(weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur open),
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 of
petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor J.A. van der Bie
Werkadres: pastorie H. Antonius van Padua,
Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, 531 01 62 of
bie00220@planet.nl. Tot 1 november afwezig.
Pastoor J.H. Smith
Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19,
2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel
Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19,
2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of clavel37@zonnet.nl.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh
Werkadres: Hartebrugpastor ie, Haarlemmerstraat
106, 2312 GD Leiden, 512 04 01, 06 53 24 91 87 of
m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus
Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Nieuwe folder kerkelijke uitvaart

Een nieuw begin
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Interview Carel Bruens
Column Vrede
Kerk en Samenleving

Binnenkort kunt u in de kerk een
folder vinden rondom de uitvaarten in onze parochie. Daarin wordt
het nieuwe beleid rond de plechtigheid en voorbereiding aan u
voorgelegd.
U vindt daarin uitleg waarom we,
ons aansluitend bij de Wereldkerk en
de huidige omstandigheden, vooral
Woord- en gebedsdiensten zullen houden bij uitvaarten. Deze blijken veel
meer toegankelijk voor de veelal zeer
diverse groep aanwezigen. In het najaar worden ook in alle kerken dezelfde
uitvaartboekjes gebruikt. De liturgie
en liedkeuze is gemaakt op basis van
de uitvaartliturgie van de Kerk, van
alle bekende boekjes uit de kernen én
van de jarenlange ervaring van voorbereidingen met nabestaanden op deze
plechtigheid. Dit boekje wordt eerst
in een soort proefversie gestencild. Na
een jaar zullen we veranderingen en
mogelijke suggesties daar dan in opnemen voor een echt gedrukt boekje.

tigheid te bewaren. Een kerkdienst is
wat anders dan een bijeenkomt in een
aula. Dus geen liederen of muziek die
niet voor kerkelijk gebruik geschreven zijn, geen gedichten of teksten in
plaats van de lezingen uit de Bijbel,
geen cd’s, geen PowerPoint over het
leven van de overledenen. In de aula
of het rouwcentrum is voor dit alles
ruimte genoeg.

De priesters en diaken bereiden soms
twee of drie uitvaarten in een week
voor en leiden die plechtigheden. Hopelijk kunt u er begrip voor opbrengen
dat ook voor hen het gebruik van de
gewone kerkelijke liturgie en een vast
boekje op alle plaatsen welkom is. We
horen terug dat een Woord- en gebedsdienst in deze vorm door de nabestaanden gewaardeerd wordt en die troost
geeft door een waardig en gelovig afscheid van hun dierbare.

Kerkenfietstocht HHPP!
Om elkaar in onze parochie beter te leren kennen fietsen we op 29 september
langs zes kerken. In het voorjaar gaan we naar de andere kerken.
De start is in de Josephkerk, waar u kunt aansluiten bij de H. Mis van 11.30
uur of bij de lunch om 12.30 uur. Daarna fietsen we naar de H. Laurentius in
Stompwijk, de Sint Jan en Christus Dienaar in Zoeterwoude Dorp, de Meerburg in Zoeterwoude Rijndijk en De Menswording in Leiderdorp. Afsluiting
om ca. 17.30 uur met een drankje in de Joseph. In elke kerk is een kort aanbod: bezinnend, biddend, informatief of consumptief. De 30 km gaan in een
rustig tempo door een prachtige
omgeving. Kosten € 2,50 p.p. of €
10,- per gezin. De opbrengst gaat
onder andere naar Haïti. Fiets u
mee? Opgave tot 22 september via
pwbasleiden@gmail.com.
Bas van Pampus en Lucia de Jeu
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Ziekentriduüm in het klein
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Van de Bestuurstafel 
Rondom films
l

Een nieuw seizoen begint. We staan weer voor de uitdaging
vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Alles
wat we in liefde doen, heeft eeuwigheidswaarde. Psalm 1
biedt ons een handvat:
Gelukkig de mens,
die vreugde vindt
in de woorden van de Heer,
ze steeds weer overdenkt,
overdag en ’s nachts.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Er komen heel veel woorden tot ons,
maar het Woord van God maakt ons
tot gelukkige en vruchtbare mensen.
Als ons geloof gevoed wordt, verdiepen zich de wortels van onze levensboom. Tegelijkertijd kunnen er
vruchten groeien die anderen kunnen plukken, opdat ze ook tot een
groter geloof mogen komen. We worden opgeroepen om te getuigen van
ons geloof, met woorden, met daden,
maar vooral door ons zijn. Evangelisatie is niet alleen weggelegd voor
gewijden, maar elke leek kan in zijn
eigen omgeving een licht zijn.

l

Jezus zegt in Johannes 15; “Wie in
Mij blijft, zoals Ik in hem (of haar),
die draagt veel vrucht, want los van
Mij kunt gij niets….Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw
vreugde volkomen moge worden”.
Weer een oproep om vreugdevolle
mensen te zijn. Alleen moeten we
wel worden gesnoeid van ongezonde
dingen in ons leven. Dat kan samengaan met pijn, maar de uiteindelijke
vreugde zal dan ook groter zijn!
Het Evangelie volgens jou
Iedere katholiek is geroepen om een
levend Evangelie te zijn, dat anderen

Dameskoor in de boot
Afscheid pastor Schlatmann

OLV Hemelvaart/Sint-Joseph

Het mooiste verhaal dat mensen ooit
te horen kregen,
Was geschreven, lang geleden
Door Matteus, Marcus, Lucas en
Johannes.
Het ging over Jezus en over zijn
zending hier op aarde.

l

Het is een wonderbaar verhaal,
Het Evangelie van de Liefde
Zoals het schijnt in het goddelijke
leven van Jezus
Mocht deze waarheid maar opnieuw
verkondigd worden
In het verhaal van jouw en mijn leven!

l

l
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17

Parochieavond

Kinder Hoek

20

Maak je eigen kijkdoos!

21

H. Laurentius
l

Rabo Sponsor Fietsdag

22

H. Lodewijk
l

Lodewijklof en receptie

Sint Petrus
l

24

Dameskleding- en boekenmarkt

27

Jongeren Info
l

Zuster Anima Christi op bezoek

Lam Gods
l

l

28

Startweekend 21 en 22 september

RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)
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Landelijk Oecumenisch Platform

Rondom de Vrijwilligers
Liturgiekalender
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In gedachten...

Ik wens u, mede namens mijn collega’s van het parochieteam, een frisse, vreugdevolle en vooral vruchtbare start van het nieuwe seizoen.
Tot ziens.
Bas van Pampus, pastoraal werker
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Sint Jan’s Onthoofding

Elke dag schrijf jij een brief
aan de mensen;
Zie dat wat je schrijft waar is
’t Is het enige Evangelie dat
sommigen zullen lezen,
Het Evangelie volgens jou.

Rondom de Kerk
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De Goede Herder

kunnen verstaan. Onze naaste ziet
ons leven, en ons leven is voor de
ander de beste toegangsweg tot het
geloof. Wallace E. Norwood heeft
dat ooit uitgedrukt met het gedicht
‘The gospel according to you’. In
vertaling:

Ook jij schrijft een evangelie,
een hoofdstukje elke dag
Door jouw daden, goed of slecht
Wat zullen anderen denken,
wanneer ze het lezen,
Het Evangelie…volgens jou?

9
10

Pay it forward

Hartebrug

l

Waardig en gelovig afscheid

Maar leest u de folder rustig door en
geeft u die ook aan anderen. Daarin
Ruimte voor inbreng nabestaanden vindt u o.a. de mogelijkheid genoemd
om zelf al met iemand van de parochie
Binnen deze liturgie is uiteraard
een en ander op voorhand door te spreruimte voor inbreng van de nabeken. Soms doet de familie zelf niets
staanden: de keuze van kerkelijke
liederen en de Bijbellezingen, kaarsen met het geloof en is het een gerust idee
als bepaalde afspraken over een kerkeaansteken, in memoriam, voorlezen
van een Bijbellezing en de voorbeden, lijke uitvaart al vast liggen. Ook vindt
u daar een adres, mocht u verder vraeen gedachteniswoordje, plaatsen
gen hebben.
van het kruisje. We verkiezen ook de
waardigheid van een kerkelijke plech- Namens het Parochieteam,Pastoor Smith

Rondom de Kerk
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Slechts uit de vrede
die twee of drie mensen
met elkaar sluiten
kan eens de grote vrede groeien
waarop wij hopen.
Uit: Dietrich Bonhoeffer, Een woord voor
elke dag, Uitgeverij Ten Have, 2004

Interview
Tekst: José Miltenburg

“Het geloof betekent alles voor me”
Carel Bruens is kunstenaar. Hij schildert landschappen en religieuze schilderijen. Voor kerken in onder meer Leiden en Voorschoten heeft hij glas-in-loodramen gemaakt. Kinderbijbels
voorzag hij van tal van illustraties. De Bijbel en de mensen om
hem heen zijn de inspiratiebron voor zijn kunstwerken.

tijd dat veel kerken worden afgebroken,
mag ik bijdragen aan nieuwe kerken
of aan vernieuwing ervan. Niet alleen
katholieke kerken hebben glas-in-loodramen, ook steeds vaker protestantse
kerken.” Maar wat betekent het geloof
dan voor hem? Hij hoeft
geen moment na te denken over het antwoord:
“Het betekent alles voor
me. Geloof is voor mij
een voortdurende steun
en verrijking, zeker in
moeilijke tijden. Ik vind
het in hoge mate jammer dat het veel jonge
mensen niet aanspreekt.
Maar ik geloof ook in de
medemens, ieder heeft
zijn eigen overtuiging,
ik heb daar respect
voor.”

Carel Bruens woont al ongeveer 25 jaar in Leiden.
Maar zijn geboortegrond
is Ravenstein, niet ver van
Nijmegen. Hij ging naar de
kunstacademie in Arnhem
en Den Haag en een groot
deel van zijn leven woonde
hij in Den Haag. Daar was
hij op het Aloysiuscollege
leraar tekenen en schilderen maar al die tijd werkte
hij ook als kunstenaar. Voor
vele kerken in het hele land
heeft hij glas-in-loodramen
Welbewust met de kerk
gemaakt. In alle onderCarel
bij
zijn
schilderij
dat
psalm
28
van
Huub
Oosterhuis
verbeeldt.
bezig
werpen die Carel aansnijdt
“Wij kwamen in Leiden
voel je dat hij van het leven
verloop van het Oude en Nieuwe Testate wonen en gingen op zoek naar onze
houdt. Hij is nu 87 jaar en hij maakt
toekomstige parochiekerk, de Maria
nog steeds kunstwerken. Hij laat zich ment. Voor deze opdracht heb ik vele
illustraties gemaakt. Ik houd heel veel
Middelares. Ik wil welbewust met de
daarbij inspireren door de mensen
van kinderen. Toen ik nog les gaf, voelkerk bezig zijn. De mensen in de kerk
om hem heen en door zijn geloof. In
zijn me dierbaar. Samen met zes dames
de woonkamer hangt de wand vol met den de leerlingen dat ook. En nu woon
heb ik bijvoorbeeld stola’s gemaakt
grote schilderijen, bij de meeste hier- ik in een wijk in Leiden met jonge gevoor de liturgie, we hebben het met zijn
van noemt hij de Bijbeltekst die eraan zinnen. Ik vind het fijn om jonge mensen bij mij in de buurt te hebben. Achallen met veel liefde gedaan. Zo maak
ten grondslag ligt. Het zijn teksten
ter mijn huis is een speeltuintje. Als ik
ik ook de omslagen voor de boekjes van
uit Jesaja en de psalmen. “Als ik een
boven in mijn atelier aan het werk ben
de jongerenvieringen, voor feesten heb
bepaalde tekst hoor, krijg ik er een
ik vlaggen gemaakt en ik maak illustrabeeld bij en daar maak ik een schilde- komen kinderen uit de buurt soms via
de achterdeur in huis en onder aan de
ties voor de kinderpagina in Rondom
rij van. De schrijver Huub Oosterhuis
de Kerk. Mijn ideaalbeeld van de kerk
heeft een heel vrije vertaling gemaakt trap roepen ze dan naar boven: “Carel,
kom je buiten spelen?”
is dat ze hoop biedt, troost, dat mensen
van de psalmen, ze gaan over liefde,
bemoedigd worden, een glimlach. Dat
geloof en twijfels. Deze zijn ook een
Een verhaal vertellen
mag de kerk en ook de kerkelijke leiinspiratiebron voor me. Ik ben van
ding uitstralen. De 12e-eeuwse
mening dat de liederen en teksten van De opdrachten die ik krijg maken
mij ook gelukkig. Een schilderij
Franciscus is voor mij zo’n iemand,
Oosterhuis een grote waarde hebben
“Ik vind het
maken is iets anders dan een opzijn eenvoud spreekt me ook aan.”
voor de liturgie.”
dracht voor ramen in een kerk. Bij in hoge mate
“Ik ben een gelukkig mens. Wij zijn
Kinderen
dit laatste wil ik in al mijn werk
bijna 60 jaar getrouwd. Ik heb kinjammer dat
een verhaal vertellen. Als ik de
deren en zeven kleinkinderen. Ik
Hij vertelt over zijn werk en de pashet geloof
ramen gemaakt heb en ze dan
kom zelf uit een open en gelukkig
sie waarmee hij het doet. Die passie
voor het eerst in de kerk terugzie,
gezin. Ook oude mensen hebben
geldt niet alleen de kunstwerken
veel jonge
maakt me dat gelukkig. Mensen
veel meegemaakt, ze hebben ook
maar ook het leraarschap en werk
mensen niet een verhaal, dat boeit me. In mijn
die in de kerk komen hebben hun
voor de parochie. Carel: “Bij een opeigen gedachten bij de ramen, een aanspreekt”
eentje kan ik niet gelukkig zijn, er
dracht voor het maken van illustravoorganger verwijst in zijn preken
zijn mensen om me heen voor noties voor een kinderbijbel, ging ik
dig. De tijd dat je leeft, grote hemel, ik
eerst de Bijbel doorgronden. Ik wilde regelmatig naar een voorstelling in het
kerkraam, dat is toch geweldig. In een
hoop het nog lang vol te houden.”
kinderen een indruk geven van het
Rondom de Kerk
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Kerk en Samenleving

Vredeswake Leiden

M25 Leiden d’r ff
tussenuit

Ziekentriduüm in het klein

Op zaterdag 21 september, Internationale Dag van de Vrede, is weer
de Vredeswake. Van 15.00 tot 16.00
uur staat een vluchtelingentent
van de UNHCR op het Stadhuisplein, met sprekers en muziek. Het
motto is dit jaar ‘In vredesnaam’.
Tijdens de wake wordt stilgestaan
bij slachtoffers van oorlogsgeweld
en ook bij vredestichters, zoals mensen die in Syrië, die met gevaar voor
eigen leven bemiddelen in spanningen tussen verschillenden groepen. In vaak uitzichtloze situaties

Vrijdag 14 juni was het dan eindelijk
zo ver: D’r ff tussenuit, de boottocht
door en rond Leiden en omgeving
met cliënten van de maatschappelijke opvang van de Binnenvest en het
Inloophuis Psychiatrie. De jongeren
van M25 kregen zo de kans om in gesprek te gaan met de cliënten en ze
wat beter te leren kennen.

Op donderdag 26 september wordt een dag voor ouderen, zieken, en
mensen die aan huis gekluisterd zijn aangeboden. Familieleden en
belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het is een ‘Ziekentriduüm in
het klein’. De dag vindt plaats in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude Dorp, van 10.30 uur tot 15.00 uur.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

van haat en
geweld. Iedereen is uitgenodigd om dit uur naar het
Stadhuisplein te komen om deze mensen een hart onder de riem te steken.
De Vredeswake is een jaarlijks initiatief vanuit de rooms-katholieke en
protestantse kerken samen met de
Raad van Kerken Leiden. Diaconaal
Centrum De Bakkerij biedt ondersteuning, en dit jaar ook de gemeente Leiden, Vluchtelingenwerk Zuid-Holland
Noord en de Stichting Güney vanuit
de Turkse gemeenschap in Leiden.

Wereldmissiemaand oktober
voor elkaar. De gezondheidssituatie
in Tanzania is niet rooskleurig. Er
leven meer dan 1,4 miljoen mensen
met hiv/aids. Jaarlijks worden 70.000
kinderen met dit virus besmet. De
grootste doodsoorzaak is echter malaria. Steun de KCG’s in hun levensomstandigheden. Geef tijdens de
collecte op Missiezondag 20 oktober
of stort uw bijdrage op bankrekening
1566 t.n.v. Missio Den Haag, o.v.v.
Wereldmissiemaand. Meer info op
www.missio.nl.

“Getuigen van het geloof”
Bisschop Van den Hende ging in augustus samen met de jongeren op
reis in het kader van de Wereldjongerendagen (WJD): eerst naar Paramaribo, daarna naar Delft, naar
WJD@home. Al jaren hebben zowel
het bisdom Breda als het bisdom
Rotterdam een bijzondere band met
het bisdom Paramaribo: reden voor
een gezamenlijk voorprogramma. In

het kader van de
laatste etappe van het ‘Jaar van het
Geloof’ en in de lijn van de WJD in
Rio vertelde de bisschop onder meer:
“Ons geloof is alleen vitaal als we de
inhoud steeds opnieuw aannemen en
doordenken, ons blijven bekeren en
de bereidheid hebben om te getuigen
van het geloof in woorden en daden.”
Zie verder www.bisdomrotterdam.nl.

Wachten op datum heiligverklaring pausen
Tijdens het consistorie van de kardinalen op maandag 30 september in
Rome zal paus Franciscus officieel
de datum van de heiligverklaring van
Johannes XXIII en van Johannes Paulus II bekendmaken. Dat heeft het
Zwitserse katholieke persagentschap
Apic gisteren gemeld. Volgens kardi-

Rondom de Kerk
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naal Angelo Amato, prefect van de
Congregatie van de heilig-verklaringen, zal de heiligverklaring van de
twee pausen naar alle waarschijnlijkheid op zondag 27 april 2014 plaatsvinden. Ook een Poolse krant maakte
onlangs melding van deze datum.
Bron: RKnieuws.net.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 Ontvangst met koffie en gebak
11.15 Plechtige Eucharistieviering
		 met gastkoor
12.30 Feestelijke lunch
13.00 Een gezellig programma tus		 sen de middag
13.45 Plechtig Lof met gastkoor
14.30 Glaasje na
15.00 Afronding.
U kunt worden opgehaald en weer worden
thuisgebracht. Bij voldoende aanvraag zal
er op diverse plaatsen in Leiden een opstapplaats zijn voor een speciale bus:

Foto: Melle van der Wildt

Wereldmissiemaand staat dit jaar
in het teken van Kleine Christelijke Gemeenschappen (KCG’s) in
Tanzania.
In dit Oost-Afrikaanse land (43,6
miljoen inwoners), is ongeveer een
derde deel christen, een derde moslim en een derde aanhanger van traditionele religies.
Er zijn ca. 8 miljoen katholieken.
Kernen van hun kerkelijke leven
zijn zo’n 20.000 KCG’s; daar bidden
10 tot 15 gezinnen samen en zorgen

Bisdom Rotterdam

Onlangs raakte ik verzeild op de website van De Telegraaf. Daar stond een filmpje op met eerstejaars
studenten van Minerva. Zij waren op de militaire
begraafplaats in Loenen bezig met het opknappen
van graven van militairen, omgekomen tijdens onder andere vredesmissies. Op de video was de toewijding te zien van een aantal jongeren: liggend
op hun buik met een klein kwastje heel precies de
namen op de graven weer goed zichtbaar maken.
Een paar studentes werden geïnterviewd: het werk
maakte veel indruk, de graven waren van mensen
ongeveer zo oud als zijzelf. Mooi vond ik dat zo’n
taak deel uitmaakte van de kennismakingstijd van
het Leidse Studentencorps. Mijn vooroordeel tegen
deze vereniging werd stukken minder.
Nu moet u niet denken dat ik een fan ben van De Telegraaf en dagelijks hun site bezoek! Ik was getipt
over deze bijzondere activiteit van Minerva en de
berichtgeving hierover in deze krant. In deze tijd,
met heel vaak nieuws over mensen die het moeilijk
hebben, zo niet in bijzonder dreigende en uitzichtloze situatie verkeren, ben ik altijd blij met berichten die positief stemmen. Nee, ik ben niet op zoek
naar extra sentatienieuws, het gewone nieuws vind
ik al enerverend genoeg: ik hou mijn hart vast voor
de ontwikkelingen in Syrië, Egypte, het hele Midden Oosten.
Betrokkenheid bij narigheid in de wereld verder
weg is moeilijk, je hebt het gevoel dat je er niets
aan kunt doen en het wordt al gauw veel te veel,
met alle schokkende beelden van slachtoffers, de
enorme aantallen vluchtelingen en kapotte steden.
Ik probeer steeds niet onverschillig te worden, me
hiervoor niet af te sluiten. En dagelijks ook te beseffen en dankbaar te zijn hoe goed ik het heb in
het vredige Leiden.
De lichtpunten, ook de kleintjes, probeer ik steeds
ook goed tot mij door te laten dringen, zoals het
werk van de Minervastudenten. Een vreedzame samenleving begint immers altijd in het klein, met
geraakt worden, met een ander wezenlijk zien
staan en bij ruzies en onmin niet onmiddellijk alle
contact verbreken of overgaan tot geweld. Of zoals
Dietrich Bonhoeffer het op pagina 3 zegt: ‘Slechts
uit de vrede die twee of drie mensen met elkaar
sluiten, kan eens de grote vrede groeien waarop wij
hopen’.
Ja, ik ga dit jaar maar eens wél naar de Vredeswake
op 21 september. Om samen met anderen te denken aan en te bidden voor de moedige vredestichters in Syrië.

Wereldkerk

Vrede

Krentenbollen op de boot tijdens
‘D’r ff tussenuit’.

Voor de cliënten zelf was het een dagje
lekker ontspannen. Om 13.00 uur verzamelden de jongeren, de vrijwilligers
en de cliënten allemaal bij de Zijlpoort
in Leiden. Iedereen zocht snel een
plekje en precies 13.30 vertrok de boot.
Het begon wat stilletjes op de boot
maar niet veel later werd er heen en
weer gelopen, gepraat en gelachen. De
jongeren van M25 brachten koffie en
krentenbollen rond. Er werd natuurlijk
ook genoten van het uitzicht en het
lekkere zonnetje op het achterdek. Bij
het spelletje bingo werd al er al snel
gejuicht en geklapt. Bovenste rij, onderste rij en de volle kaart, de spanning
was te snijden. Geluksvogels met drie
prijzen, pechvogels met steeds nog
maar twee cijfers over en toch niet gewonnen.
De groep besloot deze dag in Pannenkoekenhuis Oudt Leyden. Een bont gezelschap met verschillende mensen die
uiteindelijk gezellig door elkaar zaten.

Vertrektijd Locatie
9.45
Voor de Sint Josephkerk
10.00
Voor de Sint Petruskerk
10.15
Voor de Antoniuskerk
Kosten Er wordt een collecte gehouden
voor de onkosten.
Opgave Via het parochie secretariaat
van de HH. Petrus en Paulusparochie,
Lorentzkade 16a, 071 737 00 87 (op
weekdagen 09.30 – 11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com of via de
flyer die in de kerken te vinden is.
We hopen velen van u dan te zien!
Pastoor Smith, Martien van der Klugt en
Ton Silvester

Budgetspel in De Bakkerij
Een fotopresentatie van het werk van
De Bakkerij in de Leidse samenleving,
de Bakkerijfilm, Power Pointpresentaties van M25 en de Diaconie Franstalige Afrikanen, een rondleiding door
het gebouw,dat waren de ingrediënten
op vrijdag 21 juni van de Kerkennacht
2013 in De Bakkerij.

met als positief resultaat dat ze nóg
meer gemotiveerd zijn om voedsel in te
zamelen voor de Voedselbank! Want De
Voedselbank Leiden e.o. verstrekt wekelijks aan ca. 700 huishoudens in Leiden
e.o. een voedselpakket. In aanmerking
komen: een alleenstaande die maximaal
€ 180,- per maand overhoudt voor dagelijks uitgaven als eten, wassen, kleden,
reiskosten en reparaties. Dit bedrag
wordt vermeerderd met € 60,- per maand
voor elke volgende volwassene en met
€ 50,- per maand voor elk kind.
Zo is het Budgetspel voor veel mensen
de harde werkelijkheid.

Aan de Broodtafel werd onder leiding van
Jeroen Ernst van M25 Leiden het Budgetspel gespeeld: hoe verdeel je het kleine
beetje geld dat je per maand over hebt,
nadat de vaste lasten betaald zijn en je
verder in aanmerking komt voor hulp van
de Voedselbank? Dan blijkt het op
het eerste gezicht redelijke bedrag
in de praktijk toch wel erg weinig
te zijn. Je moet uitgaven voor cadeautjes, sport en uitjes schrappen
en van sparen komt niets. Je moet
langer doen met bij goedkope winkels gekochte kleding en je moet
maar afwachten wat er elke week
in het pakket van de Voedselbank
zit. Al met al valt het niet mee: nee
het valt héél erg tegen…
Dat merken de jongeren van M25
Budgetspel in De Bakkerij: het valt héél erg tegen.
telkens ook als ze het spel spelen,
Rondom de Kerk
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Foto: Henriëtte van den Broek

Rondom...

Bestuurszaken

Het tweede jaar samen

Geloven in onze eigen kracht
Als u dit leest zit de vakantie erop en is het werkjaar weer begonnen. Dat geldt ook voor het bestuur van de grote parochie
HH. Petrus en Paulus. Ik schreef eerder dat we niet ontevreden
zijn, maar dat er reden is een jaar na de fusie een hogere versnelling te kiezen.
Helaas, net als werkgroepen en koren heeft het bestuur moeite nieuwe
mensen te vinden. De kernen van de
Hartebrug en De Goede Herder zijn
niet meer vertegenwoordigd en er
is nog geen zicht op opvolgers. Pastoor Van der Bie is drie maanden met
studieverlof. Maar niet getreurd, er
zijn al twintig eeuwen onvoldoende
werkers in de wijngaard en toch is de
kerk tot grote bloei gekomen!

Investeren
Cok Noordermeer, bestuurder vanuit
de Sint Jan, gaat als tweede penningmeester de financiële sector versterken. Dat is nodig (na het overlijden
van Norbert van de Laar) want er zijn
zorgen over gebouwen en geldmiddelen. De afgelopen Actie Kerkbalans
was niet slecht, maar elke euro meer
is welkom!
Toch willen we – anders dan in de
politiek - naast zuinig zijn ook investeren, want de Kerk heeft een taak in
de wereld. Paus Franciscus legt daar
grote nadruk op.

Rondom de Kerk in kleur
Een voor u zichtbare verandering
is dat dit mooie blad nog mooier is
geworden. Zijn al die kleuren geen
verspilling, zeker nu er geldzorgen
zijn? Tot onze verbazing is de druktechniek zodanig verbeterd dat dit
kleurige blad minder kost dan het
vorige nummer dat maar één steunkleur had. Achterin vindt u een verandering: bij elke Eucharistieviering
staat vermeld wie de celebrant is.
Door het grote aantal priesterassistenten werd het onoverzichtelijk,
voor de kerkgangers maar ook voor
de emeriti zelf. Het schema geeft een
goed overzicht wat er allemaal in de
grote parochie ‘te doen’ is op liturgisch gebied. Als u in eigen kern niet
kunt vinden wat u zoekt, dan is er

een ander aanbod op loop- of fietsafstand.

Over de grenzen heenkijken
Dat laatste is met de komst van de
elektrische fiets erg opgerekt. Vanuit de Stevenshof is Leiderdorp of
Stompwijk ineens geen opgave meer,
zeker niet in de zomer! De Sint
Laurentius in Stompwijk is zo vriendelijk pas om 11 uur te beginnen.
Het bestuur hoopt dat niet alleen
kerkgangers maar ook vrijwilligers
over de grenzen van hun kernen
heen kijken en willen delen en leren
van elkaar. Als we alleen maar kijken
naar wat er was en (straks) niet meer
is, dan praten we onszelf behalve
een economische ook een spirituele

crisis aan. Als we blijven geloven
in onze eigen kracht en in die van
de Ander, dan heeft het zin en krijgen we er zin in. Een goed werkjaar
2013-2014 gewenst!
Wilbert van Erp, vice-voorzitter
parochie HH. Petrus en Paulus

Op weg naar
Stompwijk op
de elektrische
fiets!

Rondom Films
door Bas van Pampus, pastoraal werker

Pay it forward, Mimi Leder (12 jaar)
uitgekomen in 2000, € 10 via www.bol.com.
Een ontroerende en inspirerende film - je
houdt je ogen echt niet droog - met een
sterke boodschap: doe goed, al kost het
moeite en moed. De docent maatschappijleer daagt zijn leerlingen uit met een jaaropdracht om de wereld om hen heen te veranderen. Trevor, een aandoenlijke en slimme
puber, heeft een geniale ingeving, waardoor er een beweging van goedheid op gang
komt. Stel je voor, je bewijst iemand in nood
een grote gunst en vraagt die ander niets terug te doen (payback) maar het drievoudig
door te geven (pay it forward). Hoeveel invloed kan één oprecht idee hebben? Hoeveel
vertrouwen hebben we in de kracht van een
ander om goed te doen?
Rondom de Kerk
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De leeftijdsindicatie van 12 jaar is wel serieus te
nemen, vanwege drankgebruik en fysiek
misbruik dat in de film voorkomt. Hoofdrolspelers zijn Haley Joel Osment, Helen Hunt,
Kevin Spacey en James Caviezel.
Het is geen uitgesproken christelijke film,
er is geen enkele verwijzing naar geloof of
religie, maar de moraal van het verhaal past
zeer goed in ons evangelie. Aan het tragische eind worden wel kaarsen ontstoken,
zodat een katholiek ritueel toch nog zichtbaar wordt.
Beslist een aanrader voor het gezin om naar
te kijken en over door te praten, en vooral in
praktijk te brengen!

HARTEBRUG
Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 – 512 04 01 of
hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum.
Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, tel.: 06 – 51 53 54 20.
Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug
Kerkbijdrage: ING 2595800, t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen.
Kopij-adres: Corry Arendse, 071 – 341 28 89 of arendse.corry@hetnet.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.
(Tot 1 november afwezig.)

Dameskoor in de boot

gen, gebeden en natuurlijk ook
geknutseld. Niet te lang, want
na de geloofsbelijdenis schuiven ze weer aan in de kerk.
Daar krijgen ze van de voorganger de gelegenheid om te
vertellen waar ze mee bezig
zijn geweest, hetgeen soms tot
hilarische uitspraken leidt! De
werkstukjes worden getoond
en er wordt door een van de
kinderen nog een voorbede

Als afsluiting van het seizoen hebben de leden en dirigent
van het Dameskoor Hartebrug een vaartocht gemaakt naar
de Drecht.
Op een mooie zonnige dag vertrokken we om twee uur
vanaf Avifauna en voeren door het centrum van Alphen aan
den Rijn via het Aarkanaal en de Drecht door het pittoreske
Bilderdam.
Behalve het prachtige zicht over de polders viel er voor de
inwendige mens ook veel te genieten. Tijdens het varen
werd een High Tea geserveerd met allerlei zoete, hartige en
fruitige heerlijkheden. Delicious! Via de Braassem ging de
tocht uiteindelijk weer terug naar Avifauna waar de boot
omstreeks vijf uur aanmeerde. We hebben een hele fijne
middag gehad en er volop van genoten. Eten hoefden we
daarna niet meer.

AGENDA

Het Hartebrugkoor op reis

Vieringen

Van 5 tot en met 8 september is het Hartebrugkoor op reis
in Luxemburg met optredens in Dudelange en Echternach.
Op zondag 8 september neemt het Magnificatkoor van de
St. Josephkerk de honneurs waar in de Hartebrug.

Door de week
Iedere dinsdag en donderdag
9.00 uur Eucharistieviering.
Op zondag
11.00 uur Eucharistieviering.
Zie ook de liturgiekalender op
de blz. 34-35 van dit blad.

Macht en pracht
Onder de titel Macht en Pracht heeft de Stichting Open
Monumentendagen Leiden ons verzocht de kerk op zaterdag 14 en zondag 15 september publiekelijk open te stellen. Hoewel de Hartebrugkerk met haar franciscaanse achtergrond dienstbaarheid en eenvoud hoger in het vaandel
heeft staan dan macht en pracht, willen wij hier toch gehoor aan geven. Er valt ook in al haar eenvoud veel moois
te zien in de Hartebrugkerk.
Op zaterdag 14 september is de kerk geopend van 12.00
tot 17.00 uur en op zondag 15 september, buiten de viering van 11.00 uur om, van 14.00 tot 17.00 uur. Er worden
rondleidingen verzorgd en er is orgelspel. Op de genoemde tijden is ook het museum Greccio voor de bezoekers geopend.

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:
15 september, 29 september
6 oktober, 20 oktober
Huwelijksvieringen
6 september om 15.00 uur
Marieke van der Zon &
Gerardo Carruitero

45 jaar lectrice

19 oktober om 15.00 uur
Jenny Schreurs &
Michiel Mackay

Na een periode van
kwakkelen met de gezondheid kan Alice van
Dam (bijna 88) alles
weer, behalve autorijden!! Maar toch ook aan
haar taak als lectrice in de Hartebrug is nu een einde gekomen. Na 45 jaar heeft ze zelf besloten dat het welletjes
is geweest. Maaike Elink Schuurman heeft haar met een
mooie bos rozen opgezocht en namens de parochie en de
lectoren bedankt voor die vele jaren inzet. Alice, nogmaals
bedankt voor die 45 jaar!

Vespers
Op dinsdag en donderdagmiddag om 16.30 uur
in de dagkapel o.l.v.
Marlène Falke pw.
Bijbellezen
Op donderdagochtend
Na de viering van 9.00 uur
o.l.v. Bas van Pampus pw.

In Memoriam
uitgesproken. Daarna is het weer tijd om bij de ouders in de
kerkbanken aan te schuiven.
Victoria Twist, die de enthousiaste en drijvende kracht is achter deze kinderwoorddiensten, heeft gemeend dat het tienjarig bestaan beslist gevierd moest worden.
Alle kinderen die ooit de kinderwoorddiensten bezochten
werden dan ook uitgenodigd voor een feestelijke High Tea
in de Romanuszaal op zaterdag 29 juni. Er werd hen ook gevraagd zelf iets lekkers mee te nemen en daar werd uitbundig
gehoor aan gegeven. Het werd een gezellige, feestelijke middag met spelletjes en met allemaal meegebrachte lekkernijen.
In diezelfde periode werd achter in de kerk een kleine tentoonstelling gehouden van foto’s en werkjes uit de afgelopen tien jaar. Een bonte verzameling van creativiteit en verbondenheid.
Met dank aan de begeleiding van de kinderwoorddiensten
wensen we hen succes met de voortgang van dit belangrijke
gebeuren in de Hartebrug!

Van links naar rechts: José Nijsen, Tiny de Goede en Corrie Janssen.

Op 27 oktober viert het Dameskoor in de Eucharistieviering
haar 48-jarig bestaan en uiteraard zullen we met elkaar op
die dag een klein feestje vieren.
Sophie Huisman

10 jaar Kinderwoorddienst
Het is tien jaar geleden dat in de Hartebrugparochie een initiatiefgroep met de kinderwoorddiensten is gestart.
Het zijn succesvolle jaren geweest want ook nu nog wordt
er met enthousiasme aan gewerkt. Op de eerste, derde en
vijfde zondag van de maand worden de kinderen in de kerk
uitgenodigd om mee te gaan naar de sacristiezaal waar het
thema van de zondag, de schriftlezing of het evangelie op
hun eigen leeftijdsniveau wordt verteld, er wordt gezonRondom de Kerk
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Koffiedrinken
Na de zondagviering in de
Romanuszaal op: 15 september
6 oktober, 20 oktober

Binnen een tijdsbestek van enkele maanden hebben
wij afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers van
de Hartebrugkerk

Ouderensoos

Op 23 mei overleed op 79-jarige leeftijd
Sjaak van der Wiel
De uitvaartmis vond plaats op donderdag 30 mei
Voorganger was pater Leo van Ulden.
De begrafenis was op Begraafplaats Zijlpoort
Sjaak is jarenlang een gewaardeerd lid geweest
van het collectantencollege.

Iedere woensdagmiddag
van 13.30 -16.30 uur
in de Romanuszaal
voor deelname kunt u contact
opnemen met dhr. Joop
Juffermans tel. 06 20 17 99 99.

Voedselbank

Op 6 augustus overleed op 71-jarige leeftijd
Lieke van Etten
De uitvaartmis vond plaats op maandag 12 augustus
Voorganger was pater Leo van Ulden.
De crematie was op Rhijnhof
Lieke was een enthousiast koorlid van het Hartebrugkoor, maar zong ook bij De Menswording in Leiderdorp.
Lieke zingt nu in het engelenkoor!
Rondom de Kerk

Inzameling in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk
op zondag: 8 september en 6
oktober

Koren
Repetitie Hartebrugkoor
Woensdag om 19.45 uur
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Repetitie Dameskoor
Dinsdag om 10.00 uur
in de Romanuszaal

Vergaderingen
Beheercommissie
Iedere eerste donderdag
van de maand om
20.00 uur Parochiecentrum
Pastoraatgroep
10 september 11.00 uur
Parochiecentrum
Collectantencollege
10 september 20.00 uur
Bijsacristie
Hartebrugberaad
16 september 20.00 uur
Bijsacristie
Bouw&Onderhoudscomm.
8 oktober 10.00 uur
Parochiecentrum

Gedoopt
Op 23 juni werd door
pater Leo van Ulden ofm. het
Sacrament van het H. Doopsel
toegediend aan Eoin-Roe
Robinson, zoon van David
Robinson en Klara O’Neill.
Op 4 augustus werd het
Sacrament van het H. Doopsel
toegediend aan Bran van der
Burgt, zoon van Tim Loch en
Renilde van der Burgt. Pastoor
Leo van Beurden uit Bandung
was daarbij te gast als voorganger.

Getrouwd
Op 18 juli ontvingen
Elisabeth Meulenbroek en
Henrique Di Lorenzo Pires
het Sacrament van het huwelijk.
Op uitnodiging van het bruidspaar was de voorganger
pastor Peter de Rooij.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e
zondag van de maand na de
viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan
van Loon, tel. 071 514 03 81.
Een virtueel bezoek kan ook:
http://greccio.webklik.nl.

DE GOEDE HERDER

Agenda

Kerk: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16,
2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres)
Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 - 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen: 06 22 02 76 68.
Kerkbijdrage: Rabo 33 56 02 185 t.n.v. De Goede Herder.
Misintenties: Rabo 37 53 05 327 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.
(Tot 1 november afwezig.)

Afscheid pastoor J.M. Schlatmann
Hoewel al een aantal jaren met emeritaat, was
pastor Jan Schlatmann nog met enige regelmaat
in de Menswording en “zijn” Meerburgkerk present als celebrant in de Eucharistieviering.
Omdat pastor Schlatmann had aangegeven dat
hij niet langer in staat was om mee te draaien in
het reguliere rooster, vond de Pastoraatgroep het
een goed idee om hem een passend afscheid aan
te bieden.
Op zondag 23 juni was het zover. Onder een stralend zonnetje werd de vlag gehesen in de tuin van de pastorie.
Zeer velen waren naar de Meerburgkerk gekomen om de
H. Eucharistie mee te vieren.
In het welkomstwoord memoreerde pastor Schlatmann het
feit dat het deze maand 40 jaar geleden was dat hij (toen als
pastoor van de Sint Antoniusparochie in Leiden Zuidwest)
gepolst werd om pastoor J.W. Kragtwijk in de Meerburgparochie op te volgen.
Een jaar later volgde zijn daadwerkelijke benoeming als pastoor ‘bij ons aan de
Meerburg’.
Na de Eucharistieviering sprak André
Beij namens de
Pastoraatgroep en
de Beheercommissie
waarderende
woorden tot de
pastor. Hij roemde
het feit dat pastoor
Schlatmann er altijd naar gestreefd
heeft om de kerk
een thuis te maken
voor iedereen. Met
de nodige anekdotes werd de periode in de Meerburgparochie nog eens voor het voetlicht gebracht. Maar ook werd
waardering uitgesproken voor de vele keren dat er voor de
vieringen in de Menswording en de Meerburg een beroep
gedaan kon worden op de inzet van de emerituspastoor.
Tot zijn afscheid in 1995 woonde pastoor Schlatmann in de
pastorie. Deze is de afgelopen maanden (mede dankzij het
werk van vrijwilligers) grotendeels opnieuw in de verf gezet.
Ook de vergaderzaal werd opgeknapt.
Rondom de Kerk
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Als blijk van grote
waardering draagt
deze zaal vanaf nu
de naam ‘Pastoor
Schlatmann
Zaal’.
De naamgever was
aangenaam verrast
met dit “cadeau dat
u niet mee naar huis
mag nemen”.

Beste allemaal,
Wat heeft u mij op 23 juni een geweldige verrassing
bezorgd. Ik heb natuurlijk heel wat keren de vergelijking met ‘Heintje Davids’ gehoord, die nooit genoeg
kreeg van het afscheid nemen, maar met die volle
kerk, een koor op zijn best en een bloemversiering
als op feestdagen kon ik mij dat van haar voorstellen.
Heel veel vertrouwde gezichten, talrijke attenties en
met name de naamgeving van de opgeknapte pastoriezaal bezorgden mij een fijne herinnering aan dit
gastvrije onthaal. Ik ben u daar héél dankbaar voor!
Pastor J. Schlatmann

Hoog bezoek in de pastorie
Onze bisschop mgr. Van den Hende kwam op dinsdag 4
juni op bezoek om met de Pastoraatgroepen van de Parochiekernen Laurentius, Lam Gods en De Goede Herder van
gedachten te wisselen over de nieuw gevormde parochie.
We mochten de bisschop ontvangen in de prachtig gerestaureerde zaal van onze pastorie. Uiteraard hebben wij van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de bisschop onze plannen
te laten zien voor het opknappen en herinrichten van de
Meerburgkerk.
Hij toonde zich daar buitengewoon enthousiast over.
Het Huis van God mag gezien worden!

Kinderkoor sluit jaar af met uitje
Na een jaar lang zingen in vele kerken in onze parochie verdienden de kinderen van het Kinderkoor Meerburg voor de
vakantie een dag ontspanning. Met dank aan een gulle collecteopbrengst na de laatste gezinsviering voor de vakantie
september 2013

werd op zaterdag 6 juli een bezoek gebracht aan Familiepark Drievliet. Samen met de misdienaars van de Meerburgkerk werd het een warme maar gezellige dag die het
koorjaar fantastisch afsloot. In de diverse attracties bleken
sommige koorzangers en zangeressen nog meer volume
te hebben dan de dirigent al bekend was. Dat belooft nog
wat! Het koor heeft weer volop energie en zin om in een
lang jaar zingen in de Meerburgkerk, de Menswording en
andere kerken waar wij gevraagd worden om een viering
te ondersteunen!
Veronique de Vries, dirigente

Omgekeerd huisbezoek
Begin juli vond op twee dinsdagavonden in De Goede
Herder het omgekeerd huisbezoek plaats.
Pastoor Jaap van der Bie en pastoraal werker Marlène
Falke-de Hoogh hebben tijdens deze avonden veel vragen
beantwoord, maar moesten op sommige gebieden ook
het antwoord schuldig blijven. In elk geval zijn de avonden in Menswording en Meerburg druk bezocht en heeft
iedereen de gelegenheid gehad om vragen te stellen.
Het werd duidelijk dat er op vele fronten hard gewerkt
wordt in zowel de parochie als in onze parochiekern De
Goede Herder, al is dat lang niet voor iedereen even zichtbaar.
Een van de conclusies was dan ook dat de hele communicatie rondom de HH. Petrus en Paulus en haar parochiekernen naar een hoger niveau moet. Marlène zal zich hier
in de komende tijd intensiever mee bezig houden. Daarnaast hebben de leden van het Parochieteam beloofd de
kritische - maar ook vaak opbouwende - opmerkingen die
door parochianen zijn ingebracht de komende tijd mee te
nemen in hun gesprekken over de toekomst van de parochie en in het bijzonder van onze parochiekern.

Meerburg in teken van Kunstroute
Iedere drie jaar organiseert de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude een Kunstroute. Ook dit jaar maakt de
Meerburgkerk weer onderdeel uit van deze Kunstroute
door de gemeente Zoeterwoude.
Kunstroute 2013 vindt plaats op zaterdag 21 september
en zondag 22 september van 11.00 uur tot 16.30 uur.
In de kerk exposeren kunstenaars uit Zoeterwoude Dorp
en Rijndijk. Bovendien kan men de restaurateurs van de
beelden en kruiswegstaties aan het werk zien en vragen
stellen over de gekozen werkwijze en de voortgang.
Tevens is kerkelijke kunst uit het bezit van de parochie te
bewonderen.
Rondom de Kerk

De zondagse vieringen worden
om en om in De Menswording en
in de Meerburgkerk gehouden
om 9.30 uur. Na afloop van de
vieringen is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het Kerkcafé.
Eén keer per maand is er in de
Meerburgkerk een thematische
viering op de zaterdagavond.
Nieuws en aanvullingen op het
rooster op blz. 34-35 worden
opgenomen in onze digitale
nieuwsbrief.
Deze wordt ook afgedrukt en
achter in onze kerken neergelegd. Wilt u ook op de hoogte
blijven van het nieuws uit onze
parochiekern?
Mail dan naar: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.
U kunt ons ook volgen op Twitter: @Meerburgkerk

Door-de-weekse vieringen
De Menswording

Op de eerste woensdag van de
maand is er in De Menswording om 9.30 uur een Eucharistieviering, op de andere woensdagen is er een woord- en gebedsdienst. Aansluitend aan de
vieringen wordt er gezamenlijk
koffie gedronken. Iedere donderdagavond is er in De Menswording om 19.15 uur een
Avondgebed.

Meerburgkerk
Op de derde woensdag van de
maand is er in de Meerburgkerk
om 9.30 uur een Eucharistieviering.
Iedere woensdagmorgen is er
van 10.00 tot 12.00 uur in de
pastorie van De Meerburg gelegenheid om een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten
in De Herdershof.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Komende data zijn zaterdag 7
september en 5 oktober.
Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof
tel. 071 589 16 26.
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Kinder- en Jongerenkoor
Het Kinderkoor repeteert iedere
dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur
in de Meerburg.
Het jongerenkoor repeteert
daarna tot 21.30 uur.
Meer informatie bij Veronique
de Vries, tel. 071 887 29 21.

Joges
De Jongerengespreksgroep praat
over de betekenis van geloven
voor jezelf, en ook over de nodige
basiskennis over geloof, bijbel en
kerk. De gesprekken zijn tijdens
de schoolsemesters een keer per
maand op vrijdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in De Menswording.

Wel en Wee
Gedoopt

Myami en Milo Holverda
op 4 juli

Getrouwd
Sylvester en Marjoled Karreman
op 5 juli

Overleden
Hermanus Jozephus Jacobus
Mentink op 28 mei
Gijsbertha Alida Maria
de Groot op 28 mei
Joanna Maria Francisca
Jongenelen–Hoets op 30 mei
Cornelia Maria van der Hoeven–
Hulscher op 14 juni
Alphonsus Johannes
van Bastelaar op 28 juni
Agathe Petronella VermeulenZandbergen
op 29 juni
Antonetta Maria Gertruda
Adriana Gerritsen-Caris
op 30 juni
Diny Brekelmans op 5 juli
Anna Maria Taks-Willems
op 6 juli
Anna Catharina van Hulst-Kluts
op 13 juli
Andreas Jacobus van der Kwartel
op 25 juli
Maria Theresia van Toor-van de
Ven op 27 juli

Pastoraatgroep
André Beij, Jan Huisman, Agnes
Oosterlee, Leo Koot, Jeaneke van
der Hulst, Jacqueline Latour

Beheercommissie
Jan-Peter Breedeveld, Gerard van
der Hulst, Leo Koot, Theo Rump,
Martin Schermer

O.L.VROUW HEMELVAART/ SINT JOSEPH
Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel. 071 – 521 81 13.
Website: www.olvrouwhemelvaart-sintjoseph.nl.
In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74.
Kerkbijdragen: ING: 60 23 34, t.n.v. HHPP Par. Kern OLV Hemelvaart en St. Joseph.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Rommelmarkt
Zaterdag 6 juli organiseerde de werkgroep Diaconie
samen met de kerk schoonmaakgroep een rommel-/
koopjesmarkt. De opbrengst
was € 900 en kwam ten
goede aan de Josephparochie van Pastoor Verdieu.
Het nieuwe schooljaar komt
er aan en de kinderen hebben schoolspullen nodig. En
de cholera is nog steeds een
probleem daarom is er behoefte aan schoon drinkwater en
medicijnen.
Aan alle mensen die spullen ingeleverd hebben een dank je
wel. Aan alle mensen die gekocht hebben een dank je wel.
Aan alle mensen die geholpen hebben een dubbele dank je
wel. Het is mooi om te zien dat spulletjes die voor de een
niet meer bruikbaar zijn met plezier door een ander gekocht
worden. Zo krijgt het een nieuw bestemming.
Had u graag uw geldelijke steentje bij willen dragen dan is
dat mogelijk om te storten op de rekening van de penningmeester met vermelding Haïti. (zie gegevens hierboven)
Namen de werkgroep Diaconie
Lucia de Jeu

Ziekendag
In april heeft u het Ziekentriduum gemist. Niet gemist in de
zin, dat u het vergeten bent, maar in de zin dat het niet
gehouden werd. Vanwege de nieuwe parochie leek het ons
goed om in plaats van het bekende Triduum, nu één Ziekendag te houden voor heel de nieuwe parochie en natuurlijk
voor gasten van andere parochies. Elders in dit blad vindt u
Rondom de Kerk
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de precieze gegevens.
Maar ook deze
dag wordt weer
georganiseerd
vanuit de Sint
Josephkerk, zoals indertijd het
Ziekentriduum
hier zijn plek
had in lang vervlogen jaren (zie de foto).
We hopen dat velen van u, die al wat ouder zijn, ziekachtig
of niet, aan deze dag komen meedoen.
Pastoor Smith - Martin van de Klugt - Ton Silvester

Waar kunt U hulp vinden?
Om met God in gesprek te komen zijn er diverse hulpmiddelen.
Een ervan is de Bijbel, daar staat nogal veel in en het is niet
altijd gemakkelijk zoeken.
Voor allerlei situaties in het leven van de mens kan men een
woord van bemoediging , steun of hulp vinden bij God en in
de Bijbel.
De onderstaande passages kunt u biddend lezen.
					
Kijk bij:
Bent u verdrietig,
			
Johannes 14
Hebt u gezondigd
			
Psalm 51
Ziet u gevaar				
Psalm 91
Als mensen u hebben teleurgesteld
Psalm 27
Uw geloof gestimuleerd moet worden Hebreeën 11
Voelt u zich alleen en bang		
Psalm 23
Bent u bezorgd				
Matteüs 8,23-27
Heeft men u verwond of veroordeeld
1 Korintiërs 13
Bent u uitgeput en ontmoedigd		
Romeinen 8, 31-39
Zoekt u rust een vrede			
Matteüs 11, 25-30
Lijkt de wereld belangrijker dan God
Psalm 90
Gaat u van huis om te werken of reizen Psalm 121
Wilt u voor uzelf bidden			
Psalm 87
Als u somber bent 			
Psalm 27
Als uw portemonnee leeg is		
Psalm 37
Het vertrouwen in mensen verloren?
2 Korintiërs 13
Zijn mensen onvriendelijk tegen u
Johannes 15
Hoe om te gaan met angst		
Psalm 3
Vragen om veiligheid			
Psalm 121
Vraag om geruststelling 			
Psalm 145
Als God ver van u af lijkt 		
Psalm 139
Annelies Cremers
september 2013

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen
Zondag 11.30 uur Eucharistie
met koorzang
Kinderwoorddienst en crèche.
Nadien koffie.

Pater Pio Gebedsgroep verantwoordelijke
op visitatie
Maandelijks is er de Pater Pio gebedsgroep, waaraan zo’n 40
mensen deelnemen en meebidden. Een zegen voor de Josephkerk en de hele parochie. We zijn het een beetje verleerd
om te denken dat bidden belangrijk, ja zelfs noodzakelijk is.
Pater Pio kon niet zonder het gebed, en dankzij zijn gebed
zijn tijdens zijn leven en
na zijn thuiskomen in
de hemel, tallozen door
de Heer geholpen. Zonder bidden, is de wereld
dus slechter af en dat
zien we om ons heen.
We blijven dus trouw
doorbidden op voorspraak van deze grote
heilige.

Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie
Poolse Mis Op de tweede en
vierde zondag van de maand
om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep
1ste zaterdag van de maand
van 10.30 tot 12.30 uur: Mis,
koffie, inleiding, aanbidding.

Agenda

Dinsdag 1 oktober
Gebedsavond rond Thérèse
van Lisieux
Donderdag 3 oktober
Géén Rozenkransgebed
Zaterdag 5 oktober
Pater Pio Gebedsgroep met
aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de Benelux
dhr. Firmin Feyaerts
Donderdag 10 oktober
• Senioren en KBO Mis, 10.00
uur
• Heer, leer ons bidden
Woensdag 16 oktober
Profetische theologen:
Guardini deel 1. Zie elders.

September

Zaterdag 5 oktober zal de verantwoordelijke voor de Pater
Pio Gebedsgroepen van de Benelux, dhr. Firmin Feyaerts te
gast zijn. Om de zoveel jaren reist hij alle gebedsgroepen
in deze drie landen af. Hij zal dan ook een korte inleiding
houden en met ons meebidden.
Programma is ieder maand dezelfde opzet: 10.30 uur Mis –
Koffie - Inleiding - Aanbidding tot 12.30 uur. Iedereen is welkom. Zie ook het promofilmpje op www.lodewijkparochie.
nl bij Links, Katholiek Alpha Centrum met diverse filmpjes of
op Youtube onder Pater Pio Leiden.

Maandag 16 september
Start Alpha cursus. Zie elders.
Woensdag 18 september
Profetische theologen:
Newman deel 1. Zie elders.
Maandag 23 september
Start Thérèse noveen
Dinsdag 24 september
• Wat is roeping en hoe vind
ik mijn roeping?
Voor jongeren en jongvolwassenen. Steenschuur 19, 20.00
uur.

10 oktober ouderenmis
In het hartje van de Rozenkransmaand is weer de senioren
en KBO-Mis in de Ridderzaal. Met erna een kopje koffie en
daar natuurlijk wat bij. Vervoer kan geregeld worden.
Informatie en opgave bij mevrouw Annie van RuitenbeekPouw, tel. 522 47 73.

Zondag 20 oktober
Géén aanbidding of Avondmis
in de H. Lodewijk!
Dinsdag 22 oktober
Lezing over de liturgie: de
Oude en Nieuwe vorm van de
Misritus.
Woensdag 23 oktober
Profetische theologen:
Guardini deel 2. Zie elders

Woensdag 25 september
Profetische theologen:
Newman deel 2. Zie elders.

Gevonden voorwerpen
In de hal bij binnenkomst ziet u een grote doos staan. Deze
zit vol met gevonden voorwerpen. Een enkele handschoen,
een brillenkoker. Maar ook
brillen zelf! Zijn die zo sterk
dat men ze ook niet meer terugherkent zonder? Ook gehoorapparaten… Is er dan voor
gebeld maar…? Dus mocht u
iets kwijt zijn, denkt u dan ook
even: Had ik die in de kerk nog
bij me?
Misschien moeten we de doos
onder het beeld van Sint Antonius zetten, opdat de verloren
eigenaars gevonden worden!
Rondom de Kerk

om 19.00 uur, woensdag om
18.30 uur.

Donderdag 26 september
* Dag voor zieken, ouderen en
aan huisgebonden parochianen. Zie elders.
* Thérèse avond
Zondag 29 september
Fiets de parochie door… Zie
elders.

Oktober
In oktober wordt op weekdagen de H. Rozenkrans gebeden
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Na vele jaren heeft de Sint
Joseph een nieuwe website:

www.stjosephleiden.nl
Met een promo film voor
de aanstaande verbouwing.
Dus meteen onder uw
Favorieten!

SINT 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- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur
Pastoraatsgroep: Contactpersoon Aad v. Slingerland tel: 071 5802236/ 06 10196206
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
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, tel: 071 5220655, of bie0220@planet.nl.
(Tot 1 november afwezig.)

In Memoriam...
Pastoor B. van der Plas

In Memoriam...
Diaken H. Peters
Op zaterdag 15 juni
is onverwacht overleden diaken Hennie
Peters. Wij bewaren
goede herinneringen
aan diaken Peters die
in onze parochie een
graag geziene voorganger was bij de
woord en communievieringen.
Moge God diaken Hennie Peters opnemen
in Zijn huis van eeuwig leven. Hij ruste in
vrede.

Neem de tijd, tijd voor jezelf,
tijd voor elkaar, tijd voor God
Op zondag 23 juni is oud-pastoor B. van der
Plas na een kortstondig ziekbed overleden.
Van 1992 tot 2007 was hij o.a. pastoor van onze
parochie en heeft zijn sporen bij alle betrokkenen nagelaten. Hij kende de mensen, kwam
op de scholen, op huisbezoek en had toerend
op de fiets rond en in Zoeterwoude altijd tijd
voor een praatje. Hij had een duidelijke eigen
inbreng aan de vieringen binnen onze kerken.
En altijd tijd zat! Ook na het grootse afscheid
als parochiepastoor in juli 2007 bleef hij actief
en betrokken.
In de kapel van huize Emmaus ging hij tot april
van dit jaar nog voor. En tussen 2007 en 2013
heeft hij nog vele kindjes gedoopt, huwelijken mogen sluiten en dierbaren uitgeleide
mogen doen, en niet alleen in Zoeterwoude!
Begin juni ontvingen wij bericht dat zijn gezondheidsproblemen werden veroorzaakt
door een tumor in zijn longen, uitgezaaid
naar ruggenwervel en hersenen.
Op zaterdag 29 juni hebben wij hem vanuit
een bomvolle Sint Jan’s kerk uitgeleide gedaan
en hem te ruste gelegd in het priestergraf op
de begraafplaats achter de Sint Jan. Dat hij nu
deelgenoot mag uitmaken van God’s grote
heerlijkheid en moge rusten in vrede.

Vrijwilliger secretariaat
Verheugd kunnen wij melden dat zich een
vrijwilliger gemeld heeft om de ledenadministratie van onze parochiekern op zich
te nemen. Mw. Toos Kortekaas-de Jong is
bereid gevonden om naast een deel van de
financiële administratie in het programma
Navision nu ook de ledenadministratie te
willen doen.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

15 juni
Hendrik Peters
76 jaar
23 juni
Hubertus van der Plas
81 jaar
26 juni
Alida Overdevest-Janson
95 jaar
30 juni
Antonetta Gerritsen-Caris
93 jaar
20 juli
Adrianus van der Hoeven
69 jaar

Getrouwd
24 augustus
Roos Mikulski
en Ruud v.d. Helm
6 september
Eveline Ammerlaan
en Dennis Huttinga

Parochieavond

Bijzondere vieringen

In oktober zal een parochieavond belegd
worden waar parochianen samen met beheercommissie, pastoraatsgroep, bestuursleden en leden van het pastoraal team zich
zullen buigen over de vraag of behoud van
2 kerkgebouwen in Zoeterwoude dorp nog
langer haalbaar is.

Bidden voor jongeren

Parochiekoor
Hulde aan de leiding en de dames en heren
van ons parochiekoor die in de vakantiemaanden alle vieringen met zang omlijsten
daar kinderen, jongeren en de leden van
het eigentijds koor van twee maanden zomerreces genoten.

Rondom de Kerk
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Oecumenische viering
Zondag 15 september
9.30 uur CD kerk

19.00 uur Emmauskapel
op woensdag 11 en
18 september
9 en 23 oktober
Donderdag 26 september
Ziekendag CD kerk
Overige vieringen
Zie het rooster op pagina
34-35

Geloven doe je niet alleen (I)

‘De koffiekamer’

De parochie
Omdat de Kerk een geschenk van God is, heeft Zij
zowel een goddelijke als een menselijke kant. Op
deze wereld is er daarom ook niets met Haar te
vergelijken. Gedeeltelijk wordt Zij gevormd door
de gelovigen, anderzijds bestaat Zij vooraf aan
de gelovigen. Waarom is de Kerk zo belangrijk?
Natuurlijk omwille van God en ons heil! Dankzij
de Kerk, de Catholica, kennen we God en mogen
wij door Hem gered en gevoed worden.
De heilige Geest leidt de Kerk zodanig, dat Zij ons helpt om als echte
christenen te leven en de wereld kan
helpen de weg van God te vinden. Er
zijn zondaars in de Kerk (de schrijver
van dit stuk bijvoorbeeld). Ook al verduisteren die het Gelaat van de Kerk
en daarmee van de Heer, zij kunnen
nooit de Kerk zelf aantasten in haar
heiligheid en zending.

Opgedeeld in stukjes
Deze grote Kerk van Jezus bestaat uit
diverse delen. We kennen de driedeling: Kerk op aarde, in het louteringsoord en in de hemel. Één Kerkgemeenschap in drie situaties. De Kerk op aarde is vervolgens ook weer in te delen.
Bijvoorbeeld in een deel dat vervolgd
wordt en een deel dat in vrijheid haar
geloof beleeft; of een deel dat groeit
(Afrika, Zuid-Amerika en Azië) en een
deel dat momenteel krimpt (NoordAmerika, Europa en Australië).
Natuurlijk kent de Wereldkerk met zo’n
1,2 miljard gelovigen ook een structuur, namelijk die van de bisdommen
en parochies. Dit woord stamt uit het
Grieks: par-oikia. Dat woord werd in
de derde eeuw gebruikt voor de ge-

meenschap van katholieken, die hun
‘woonplaats’ (oikia) hadden te midden (par-) van de ongelovigen. Vanaf
de zesde eeuw werden deze door de
bisschop toevertrouwd aan priesters,
de latere pastoors. “Een parochie is
een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere
Kerk duurzaam opgericht, waarover
de herderlijke zorg, onder het gezag
van de diocesane bisschop, aan een
pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt.” (Kerkelijk Wetboek,
canon 515 §1). In deze definitie valt
op dat de parochie niet het kerkgebouw of de organisatie is, maar
gevormd wordt door de gelovigen.
Vervolgens dat de parochie middels
de pastoor en de bisschop een deel is
van de grote Kerk. In die zin is de parochie meer dan de optelsom van het
aantal gelovigen. Wij kunnen immers
niet onze eigen band met God maken,
noch onze eigen Sacramenten fabriceren, onze eigen Bijbel schrijven of
als kleine groep passende antwoorden geven op wereldwijde problemen.

Waartoe is de parochie er?
Zij wil ons helpen het dubbelgebod te

realiseren: God beminnen en de naaste
beminnen. Oftewel de weg van de heiligheid gaan. Met de woorden van onze
paus: “Wees geen parttime christenen.”
Een hele klus in deze lawaaiige tijd van
relativisme, onkunde en hoogmoed. Maar
elke tijd heeft zijn eigen tegenwerkingen
en toch zijn er in alle eeuwen heiligen,
ook in onze tijd. Denken we aan de geniale en genereuze arts Jérôme Lejeune (†
1994) of het moedige meisje Chiara
Badano († 1990).

Wat schenkt de parochie allemaal?
Allereerst de zekerheid over God en onze
weg met Hem. De genade van de Sacramenten en het Woord. De mogelijkheid
om zondag Jezus in de Eucharistieviering met de H. Communie te ontvangen,
en (in onze parochie tenminste) Hem
elke dag zo te ontvangen. De gelegenheid
om het kerkelijk jaar te vieren, samen te
bidden, te biechten en de Ziekenzalving
te ontvangen. Hier wordt geloofsonderricht en geloofsvorming geboden. Het is
een plek van zorg voor elkaar en contacten met gelijkgezinden, waarbij er ook
veel saamhorigheid en – op zijn Hollands
gezegd – gezelligheid is. De mogelijkheid
om te laten dopen, om te trouwen, om

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 5 september tot 25 oktober
8 september Maria Geboorte Wordt dit
jaar vanwege de zondag niet gevierd. Maar
een extra Weesgegroetje op die dag zou
mooi zijn.
13 September: H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar, patroon van
predikanten, redenaars, studenten en bijenkwekers.
14 September Kruisverheffing; Het Heilig
Kruis wordt getoond aan de kerkgangers.

Aan de basis staat de vondst van het Kruis
door Sint-Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn, in de 4e eeuw, in
Jeruzalem.
21 September H. Matteüs, apostel en evangelist, patroon van o.a. boekhouders, bankiers, douanebeambten, en beursmakelaars.
23 September Pater Pio , heilig verklaard in
2002. Wereldwijd zijn pater Pio Gebedsgroepen, ook in Leiden in de Sint-Josephkerk. In
Rondom de Kerk
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een kapel met een levensgroot beeld
van deze heilige.
27 September H. Vincentius à Paolo,
ordestichter, patroon van de wezen
30 September H. Hiëronymus, priester en kerkvader. (Afbeelding.)
1 Oktober H. Theresia van Lisieux,
kerklerares. Zeer geliefde heilige vanwege haar autobiografie Geschiedenis van een Ziel. Zij gebruikt o.a. het

Schildering in de abcis
van de Sint-Josephkerk,
Huis van God.

Geloven doe je niet alleen. Een geloofsgemeenschap is ook een sociale gemeenschap. Daarom schuift Rondom de Kerk na de Mis of dienst op zondag
steeds aan in de koffiekamer van een van de geloofsgemeenschappen van de
Petrus- en Paulusparochie en vraagt aan mensen wat die gemeenschap betekent voor hen. Op een warme zomerdag zitten we in ‘De Ridderzaal’ van de
Sint Josephkerk.

begraven te worden, om Missen te laten lezen
voor vele intenties. De parochie schenkt ook
een herder, de bisschop en een priester die
hem lokaal vertegenwoordigt. Mogelijk een
diaken voor Woord, Sacrament en dienstwerk.
De parochie geeft mensen die zich inzetten
voor de opbouw van de parochie, niet alleen
de pastoraal werkers, maar ook een Kerkbestuur, lokale raden, de vele vrijwilligers enz.
En niet te vergeten is er het kerkgebouw, het
Huis van God.

“Hier, in deze kerk, heb ik het geloof gevonden”, vertelt Dineke van
Klaveren uit Voorhout, “Na de Alphacursus, in 2007, vroeg ik aan pastoor
Smith of hij een leuke geloofsgemeenschap voor mij wist. En sindsdien
kom ik hier.” Samen met haar zoons
Sebastiaan (6), Maarten (7) en Daniël
(9) Lambers bezoekt ze naast de kerk
in Voorhout ook met regelmaat de
Sint-Josephkerk. Daniël, de kerkgangers kennen hem als misdienaar, is er
deze week even niet bij. Hij is net aan
het bijkomen van een blindedarmoperatie. Het gaat gelukkig al weer wat
beter met hem.
Wat haar trekt in de Joseph? “Dit is
een echte gemeenschap. Je vindt hier
mensen met de meest verschillende
achtergronden. Arm, rijk, hoger en
lager opgeleid, oud en jong, verschillende culturen, een mooie doorsnede
van de Nederlandse bevolking. En er
zijn veel jonge gezinnen. De sfeer tussen al die mensen onderling is ontzettend prettig. Erg goed is hier de aandacht voor catechese.” Sebastiaan en

Wat kunnen wij bijdragen aan de
parochie?
We ontvangen dus heel veel. Wanneer dit tot
ons doordringt, groeit er mogelijk een verlangen om een eigen bijdrage hieraan te leveren.
Wij Hollanders denken misschien meteen
aan een financiële bijdrage. Zeker, die ook,
en dat blijft hard nodig. Maar er is natuurlijk
veel meer. Uw gebed voor het wel en wee van
de parochie. Vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap, zoals kosteren, collecteren, cateren, schoonmaken, administratie, gebouwen
onderhouden, technische klusjes, financiën,
website beheer, secretariaat, publicaties,
pr en noem maar op. Ondersteuning van de
liturgie en gebedstijden als Rozenkrans en
aanbidding en meewerken aan de catechese
voor jongeren en volwassenen. Huisbezoeken, contactgroepen, nabestaanden bezoeken… En natuurlijk evangelisatie en diaconie, zorg voor het eeuwig en tijdelijk welzijn.
U herkent de drie pijlers van onze parochie en
het valt me op dat onze nieuwe paus in navolging van zijn voorgangers, deze ook telkens
naar voren haalt: in Jezus geloven, van Jezus
getuigen, Jezus dienen in de medemensen.
Een parochie van aanbidding, evangelisatie
en dienstbaarheid.
Pastoor Smith

Maarten laten zich intussen de rijstwafels
goed smaken.

‘Jezus kan niet voetballen’
Ook zij komen hier graag. Ze gaan dan naar
de kinderwoorddienst.
Sebastiaan vertelt hoe hij daar boeken
leest en ‘woordenzoekers’ maakt. Het komt
ook wel eens voor dat ze met een bal in
de gang spelen, vertelt hij geheimzinnig.
“Een zachte bal hoor, je hoort hem niet in
de kerk”, benadrukt hij meteen. Als Maarten hoort dat zijn broer het leuk vindt,
moet hij voor zijn goede fatsoen natuurlijk wel zeggen dat hij het niet leuk vindt.
Maar hij gaat al snel overstag. Beiden zijn
het roerend eens over het boek van Rob
Mutsaers, hulpbisschop van het bisdom
Den Bosch, ‘Jezus kan niet voetballen’ ter
sprake komt. Thuis lezen ze het samen
met hun moeder, en ze vinden vooral de
link met voetbal erg leuk. Maarten wordt
volgend jaar misdienaar. Zijn moeder is er
dan bij, in de kerk. “Hier vind je Jezus”,
verklaart ze, “hij is hier echt aanwezig. Natuurlijk, hij is overal aanwezig. Maar hier
is het net even anders.”
Jury Smit
Redacteur Jury Smit in gesprek met
Dineke van Klarveren en haar zoons
Maarten en Sebastiaan.

Heilige Hiëronymus (+ 420)
Een erudiete Romein, die met engelengeduld de Bijbel
vertaalde uit het Hebreeuws en Grieks in Volks-Latijn:
de Vulgaat. ‘Vulgus’ betekent ‘volk’. Hij woonde de
laatste decennia van zijn leven in Bethlehem, dicht bij
de geboortegrot. Hij wordt afgebeeld met een leeuw
aan zijn voeten. De legende verhaalt, hoe hij een keer
een doorn uit een de poot van een leeuw heeft gehaald. Sindsdien volgde die leeuw hem als een braaf
‘hondje’. In feite is de leeuw een beeld van zijn vechtlust voor Christus en de Kerk.

beeld van een lift als middel om dichter bij Jezus te komen: niet uit eigen
kracht maar gedragen door de liefde.
4 Oktober H. Franciscus van Assisi
Zijn volgelingen, de Franciscanen, zaten eeuwenlang in Leiden en deden
veel voor de armen. Ook stichtten zij de
Bonaventura Scholengemeenschap.
7 Oktober Heilige Maagd Maria van de
Rozenkrans

Rondom de Kerk
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15 Oktober Teresa van Jezus, van
Avila. Kerklerares, die uit eigen ervaring prachtig schrijft over het gebed
16 Oktober Margaretha-Maria
Alacoque, aan wie Jezus Zijn heilig
Hart toonde in Paray-le-Monial
17 Oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar
18 oktober H. Lucas, evangelist.

Kinder Hoek

Maak je eigen kijkdoos

H. LAURENTIUS

Lied: Eén is één

(voor de melodie, zie onze website...)

Kerk: Dr. van Noortstraat 88, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk,
071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68.
Algemene kerkbijdragen en misintenties: bankrekening 36 15 02 168.
Donaties t.b.v. het restauratiefonds op bankrekening 14 33 26 430.
Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.
(Tot 1 november afwezig.)

1, één, één is één. Ene God alleen

Beste kinderhoek – fans,

Ene zaligmaker en anders geen

In het kinderhoek seizoen 2013/2014 starten wij met een nieuw
project. Wij willen samen met jullie een kijkdoos bouwen en inrichten. De bedoeling is dat jullie een kerk in de vorm van een
kijkdoos bouwen. In elk nieuw nummer van de kinderhoek verschijnt een tekening van Carel Bruens met één of meerdere voorwerpen uit een kerkgebouw. Deze tekeningen worden op onze
www.rondomdekerk.nu /kinderhoek geplaatst. Jullie
website
kunnen de voorwerpen uitprinten, kleuren, uitknippen en in de
kijkdoos plaatsen.
Wij wensen jullie veel knutselplezier en hopen op veel mooie kijkdozen aan het eind van het seizoen.
De redactie van de Kinderhoek
Linda, Victoria en Eva
TIP: maak ook een tekening van je familie,
vrienden en je zelf en plaats deze ook in je eigen kijkdoos!
Dit is het altaar voor in je
kijkdoos, vouw het op de
juiste lijntjes en plak het
in je doos.

2, twee, twee is twee.

Twee stenen tafelen als gebakken wafelen
Ene God alleen,
Ene zaligmaker en anders geen

3, drie, drie is drie

Drie patriarchen: Abraham, Isaak en Jacobus
Twee stenen tafelen, enz....

4, evangelisten die de waarheid wisten....
5, dwaze maagden die de hemel vaagden*
6, kruiken wijn, die op de bruiloft van Kana zijn
7, sacramenten zonder complimenten**
8, zaligheden voor ons hier beneden
9, koren d’engelen die aan de hemel bengelen
10, geboden des Heren, die wij moeten eren.

Open monumentendag
zaterdag 14 september 2013

het woord altaar van
het Latijnse woord
altus = hoog komt
● aan het altaar de
Eucharistie gevierd
wordt
● het altaar het middelpunt van een kerk is
● een altaar van hout of steen gemaakt is
●

Tekening: Carel Bruens

De zeven werken van Barmhartigheid: De zieken verzorgen
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Ook dit jaar is de H. Laurentiuskerk in
Stompwijk deelnemer, onder nr. 11. Onze
kerk is wel klaar met restaureren maar.....
financieel valt er nog veel te doen! Dus.....
als U kunt, fiets dan mee met nr. 11. Het
is altijd een gezellige fietsdag : wat houdt
U tegen? Doe mee! Starten van Sportpark
Meerhorst in Stompwijk vanaf 9.00 uur
voor 15-40- of 60 km. Uiterlijke starttijd
13.30 uur. Sluiting om 16.00 uur. Van harte
aanbevolen !
Namens commissie WERK AAN DE KERK
Rienus Odijk

* vaagden=veegden
** zonder complimenten=zonder fratsen

Wist je dat……….

Rondom de Kerk

Rabo Sponsor Fietsdag
Zondag 22 September,
WERK AAN DE KERK nr. 11

In gedachten
Pastoor van der Plas

september 2013

Een markant mens is van ons heengegaan.
Pastoor Van der Plas blijft in ons geheugen
als een man die tussen de mensen stond.
Gewoon, zoals een ieder hem kende. Ook
jouw plaats was de zijne.
Hoe hij omging met dopelingen is onnavolgbaar en onvergetelijk.
Het mooie van hem was dat hij, ook in
Stompwijk, voor een ieder een woordje had.
Hij ging graag op visite, zowel bij verjaardag
of bij zieken; hij was overal welkom. Voorgaan in vieringen; hij stond daar, het gaf
een fijn gevoel met Pastoor van der Plas. Zijn
preek, een verhaal, het boeide zoals hij het
vertelde. Hoe hij het Jezusverhaal verkondigde was zijn eigen verhaal, vooral met gezinsvieringen: tekenen tot ieders plezier. Ikke,
ikke en de rest kan……, Jezusclub: de Kerk!
En…zingend: toedeloe – toedeloe - toedeloe
liep hij weg…….
Nee hoor wij vergeten U niet, bedankt!
Uw parochianen

Thema is MACHT EN PRACHT!
De gerestaureerde H. Laurentiuskerk in
Stompwijk is dan te bezichtigen in al zijn
pracht en praal. Een rondleiding is ook
mogelijk en er zal orgelspel te beluisteren
zijn. Er is veel te zien, zoals de plafond beschildering, Kruiswegstaties en vele kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Ook is er een
rondwandeling in de pastorietuin, ook
wel pastoorsbos genoemd, o.l.v. Marlène
Falke. De kerk is open van 11.00 uur tot
17.00 uur.
De naastgelegen pastorie is gerestaureerd,
gerenoveerd en verbouwd voor verhuur
en eigen gebruik. Deze dag
is er Open Huis
om te laten
zien hoe mooi
het gemaakt is
door de Stompwijkse ondernemers !
U bent van
harte welkom!

Rondom de Kerk
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Familieberichten
Overleden
25 mei
Theo van Geijlswijk
89 jaar
8 juni
Nico Verhagen
51 jaar
9 juni
Cock van Geijlswijk
87 jaar
13 juni
Ger Groeneweg Luk
79 jaar
15 juni
Diaken Hennie Peters
76 jaar
23 juni
Pastoor Van der Plas
81 jaar
19 juli
Rie Luiten
88 jaar
28 juli
Koos de Groot
59 jaar

H. LODEWIJK
H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 – 513 07 00.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Bankrekeningen: 60 72 98 of 33 55 22 351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 – 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Parochie brunch – een terugblik
De pastoor
tegenover
de raad van
wijze dames.

Maar er lijken
belangrijker
zaken te
zijn…

Eucharistie

gaat nu voorlopig uit naar twee zaken: het laten groeien van
de groep aanbidders en de thuisaanbidders.
Het aantal meebidders laten groeien is belangrijk. We hopen
dat er steeds meer deelnemers komen, uit de hele parochie.
Een week telt 7 x 24 = 168 uur, dat wil zeggen dat er 336 bidders nodig zijn voor een volle week aanbidding. Eén parochie
met 8 kernen, en zo veel betrokken vrijwilligers, gelovigen,
koorleden…. Dat zou toch te doen moeten zijn? Maar…
Waarom is de stap daar naar toe nog zo moeizaam? Willen
we niet bij God zijn? Geloven we niet in de waarde van het
gebed? Zijn we bang ‘te vroom’ te worden? Denken we dat
we dan kostbare tijd verkwisten die beter besteed kon worden (en doen we dat dan ook)? Heel veel vragen.
Als Paus Franciscus 24 uur hier in de kapel zou zijn en bereid
was iedereen even te spreken zou het Steenschuur vol staan!
Hier is Iemand belangrijker dan de Paus, elke week weer, met
zeeën van tijd voor iedereen. Dat ontdekken en laten ontdekken, dat wordt een volgende stap in de 24-uursaanbidding.
En we hopen meer mensen die niet fysiek naar de kapel kunnen komen, te laten delen in de aanbidding op afstand. Er
zijn er al die zo meebidden. Maar ook deze groep kan groeien en is niet ‘aan grenzen’ gebonden.
Pastoor Smith

Zondag

10.00 uur Hoogmis, afwiss.
Latijn / Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding*
18.00 uur H.Mis, samenzang*
* 1st and 3rd Sunday partly in
English

Door de Week
maandag
9.00
dinsdag		
19.00*
woensdag
9.00
donderdag
19.00
vrijdag		
19.00
zaterdag		
9.30
* Tridentijnse Mis

Eucharistische aanbidding
vrijdag 14.00 – 23.00 uur
zaterdag 07.00 – 14.00 uur
zondag 17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid
• zondag 17.00 – 17.45 uur
• vrijdag na de Avondmis

Zuster Anima Christi te gast - 15 september
Tot onze vreugde komt zuster Anima Christi
Leiden bezoeken. U kent haar wel van de TV,
de boeken, Radio Maria e.a., de generaal overste van de “blauwe zusters”. Zondag 15 september is zij in de ‘10.00 uur’-Mis en nadien bij
de koffie. Daar kunt u haar ontmoeten en zal
zij vertellen over haar werk. Nadien is er een
ontmoeting speciaal voor de jongeren (zie de
jongerenpagina en www.jpleiden.nl).

Waarom staat de diaken met zijn handen in de
zak… Is alles op?

Aandachtig luisterend naar de Beheercommissie en Pastoraatgroep.

Thérèse Noveen, thuis en in de kerk

Beeld van H. Franciscus

In het Jaar van het Geloof en de periode van de Nieuwe
Evangelisatie, verdient de patrones van de Missie extra aandacht. We gaan een parochienoveen houden tot de Heilige
Thérèse van Lisieux. Aangezien haar gedachtenis valt op
dinsdag 1 oktober, begint de noveen maandag 23 september. Het weekeinde ervoor worden er kleine boekjes uitgedeeld, zodat u thuis deze noveen mee kunt bidden.
Donderavond 26 september is er een Thérèse-avond, om
haar beter te leren kennen. Dat is na de Avondmis in de
parochiezaal. Mogelijk wordt daar zelfs een film over haar
leven vertoond.
Dinsdag 1 oktober houden we aansluitend op de Avondmis
(in de novus ordo) een korte gebedswake met aanbidding
en teksten van deze heilige. Deze gebedstijd wordt om 20.15
uur afgesloten met de verering van een bijzonder Reliek van
Thérèse, een 1e graads reliek. U hoort daar die avond meer
over.
We hopen dat de woorden, het voorbeeld en de voorspraak
van haar onze parochie verder op weg helpen om een gemeenschap van aanbidding, evangelisatie en dienstbaarheid
te worden.
Pastoor Smith

Sinds kort staat er een nieuw beeld van
de grote heilige Franciscus in de kerk. Dit
komt niet zozeer door de naamskeuze van
onze huidige Paus, maar omdat Franciscus
ons herinnert aan de oproep van Jezus:
Herstel Mijn Kerk. Moge Sint Franciscus ons
daarbij tot voorbeeld en voorspraak zijn.

Rondom de Kerk
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Eén jaar 24-uursaanbidding
Als hele parochie zouden we makkelijk 7 x 24 uur halen,
maar…
Op 12 oktober 2012 zijn we begonnen met de 24-uursaanbidding op vrijdag en zaterdag. Uitgezonderd op Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag is er zo elke week 24 uur gebeden
voor de vele intenties. Wat een zegen voor de parochie! Veel
dank aan alle trouwe bidders, door weer en wind, bij nacht
en vroege tij…
Dank aan de coördinatoren.
Wat zal een volgende stap zijn? Nog niet naar een langere
openstelling. Daar is het nog niet de tijd voor. De aandacht
september 2013

Agenda

September
Zondag 8 september
17.00 uur aanbidding en biechtgelegenheid
18.00 uur H. Mis

Donderdag 26 september
• Dag voor zieken, ouderen en
aan huisgebonden parochianen.
Zie elders.
• Thérèse-avond
Zondag 29 september
Fiets de parochie door… Zie
elders

Oktober
Dinsdag 1 oktober
Gebedsavond rond Thérèse van
Lisieux
Donderdag 3 oktober
De Avondmis gaat gewoon door
Heer, leer ons bidden is op 10 oktober
Zaterdag 5 oktober
Pater Pio Gebedsgroep met aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de Benelux dhr. Firmin
Feyaerts
Zondag 6 oktober
18.00 uur Mass partly English
Donderdag 10 oktober
• Senioren en KBO Mis, 10.00
uur St. Josephkerk, Ridderzaal,
Alexanderstraat 1A.
• Heer, leer ons bidden

Zaterdag 14 september
Open monumentendag van
10.30 tot 16.00 uur
Aanbidding in de kapel gaat gewoon door.
Woensdag 16 oktober
Profetische theologen: Guardini
Zondag 15 september
deel 1. Zie elders.
• Zuster Anima Christi is onze
gast. Zie hiernaast en de jonge- Zondag 20 oktober
renpagina
• 16.00 uur Lodewijklof met
erna receptie.
• 18.00 uur Mass partly in
• Er is daarna géén aanbidding
English
en Avondmis
Maandag 16 september
Dinsdag 22 oktober
Start Alpha-cursus. Zie elders.
Lezing over de liturgie: de Oude
en Nieuwe vorm van de Misritus.
Woensdag 18 september

Lodewijklof en receptie op 20 oktober
Op 25 augustus vierden we onze patroon Sint Lodewijk. Nu
in de buurt van de wijdingsdatum van de kerk (17 oktober)
houden we het Lodewijklof. De overweging zal vooral gaan
over de betekenis van de Doornenkroonreliek. En natuurlijk
zingen we het aloude Lodewijklied, dat mogelijk enkel en alleen nog binnen deze muren klinkt. Na de plechtigheid bent
u van harte welkom op de receptie.
Deze middag is er geen aanbidding om 17.00 uur en geen
Avondmis.

Heer, leer ons bidden…
‘Heer, leer ons bidden’ gaat ook dit seizoen weer door, alleen
in een vereenvoudigde vorm.
Jarenlang bestond de avond uit de Mis, een inleiding en een
half uur begeleide aanbidding. Dit seizoen vervalt de inleiding en gaat de Mis direct over in de aanbidding.
Tijdens de aanbidding worden nu de praktische handreikingen voor het gebed aangereikt en zingen we enkele liederen.
We hopen dat deze meer toegankelijke vorm meer mensen
er toe overhaalt om na de Mis ook dit half uurtje nog te blijven bidden. Vanwege 3 oktober en 5 december is het op de
volgende donderdagen: 5 september, 10 oktober, 7 november en 12 december.
Rondom de Kerk

Woensdag 25 september
Profetische theologen: Newman
deel 2. Zie elders.

Profetische theologen: Newman
deel 1. Zie elders.
Maandag 23 september
Start Thérèse noveen
Dinsdag 24 september
• Wat is roeping en hoe vind ik
mijn roeping?
Voor jongeren en jongvolwassenen. Steenschuur 19, 20.00 uur
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Woensdag 23 oktober
Profetische theologen: Guardini
deel 2. Zie elders

Bloemetje van de maand
Weet u iemand? Laat het ons
weten: Anne-Marijn BeenakkerTax, tel. 06-30 88 01 34,
e-mail: annemarijnbeenakker@
gmail.com.

SINT PETRUS
Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden.
Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 - 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Website: www.sintpetrusleiden.nl.
Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74.
Kerkbijdragen: ING 25 54 152 t.n.v. HHPP Sint-Petrus Kerkbijdragen.
Intenties: ING 35 31 811, t.n.v. HHPP Sint-Petrus Stipendia.
Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Gouden Haan

Eén jaar Digitale Haan

Op het Hoogfeest van Petrus en Paulus is ook dit jaar de
Gouden Haan uitgedeeld. Aan Mary van Kleef,onder meer
voor haar jaren lange inzet voor het Sint-Petruskoor. En aan
Jan Burgmeijer, voormalig penningmeester, die na de toegezegde periode van 4 jaar, nog heel wat extra jaren heeft
gewerkt op weg naar de fusie.
Aan de echtparen Luc en Coby van Strien en Piet en Tony
Marcelis werden bloemen uitgedeeld bij hun afscheid als
collectant (Luc) en hoofd catering (Piet en Tony)

Diaconie (v/h MOV) dameskledingmarkt
en boekenmarkt
In Indonesië zijn veel gezinnen financieël afhankelijk van
noodhulp. Het gezinsinkomen is nauwelijks groot genoeg
om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Het huis
onderhouden of de kinderen laten studeren is voor bijna
niemand weggelegd. Een aantal van deze gezinnen op het
eiland Flores wordt dit jaar door ons geholpen, zodat in ieder geval voor hun kinderen de toekomst er wat rooskleuriger uitziet en zij later een redelijk bestaan kunnen opbouwen met een eigen inkomen.
De dameskledingmarkt (maat 42-60) en boekenmarkt vinden
plaats op zaterdag 7 september van 13.00 tot 17.00 uur en
zondag 8 september van 13.00 tot 15.30 uur. Veel nieuwe aanvoer!!! Bruikbare spullen voor onze kleding, boeken en rommelmarkten inleveren kan elke 1e zaterdag van de maand van
10.00 tot 11.00 uur. Ook lege statiegeldflessen zijn welkom.
Locatie voor alle activiteiten: Petruszaaltje naast de kerk,
Lammenschansweg 40a in Leiden.
Giften voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer
185991 t.n.v. HHPP parochiekern Sint Petrus, o.v.v. Diaconie/
Indonesië. Hartelijk dank! Namens de MOV, Karin van Tol
Rondom de Kerk
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De Petruskerk heeft al tientallen
jaren een nieuwsbrief, de Haan,
een begrip voor iedere parochiaan. Het kleine en grote nieuws
van de Petrus staat overzichtelijk en duidelijk beschreven in
dit papieren informatieblad van
vier kantjes en ligt achterin de kerk voor iedere parochiaan
en vriend van de Petrus. Maar alleen een papieren informatieblad; volstaat dat nog wel in deze tijd? Als we van allerlei
bedrijven nieuwsbrieven per email krijgen, waarom dan niet
een digitale nieuwsbrief van de kerk? Zo is het idee van de
Digitale Haan geboren. In augustus 2012 was het zover: het
nieuws van de kerk letterlijk binnen handbereik op pc, tablet
en smartphone. Zonder te vervreemden van onze oer-Haan,
die in alle eenvoud van een dubbelgevouwen A4’tje gewoon
beschikbaar blijft. En als daar reden voor is, dan wordt een
Digitale Haan Extra aan de abonnees gemaild. Zo blijft de
Haan ook in het digitale tijdperk fier overeind, een mooi instituut dat de parochianen verbindt.
Wilt u eens in de drie/vier weken de Digitale Haan net als 200
andere Petrusparochianen ontvangen, stuur dan een mail
aan petruskerkinfo@gmail.com.
Henk Snijders en Bram Castelein

Doopdata
In de Sint-Petruskerk zijn in het najaar van 2013 twee zaterdagen waarop kinderen gedoopt kunnen worden:
• Zaterdag 21 september om 15.00 uur
• Zaterdag 16 november om 15.00 uur
De gezamenlijke voorbereidingsavonden voor de ouders
worden gehouden:
• voor 21 september op dinsdag 10 september
• voor 16 november op dinsdag 5 november
De voorbereidingsavonden zijn in samenwerking met de andere binnenstadskernen.
Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen
met: Pernelle Severijnen-van Buuren, tel: 071 514 49 88.

Afbeeldingen en beelden in de Petrus:
I. Antonius van Timmermans
De Sint Petruskerk is heel wat mooie beelden en afbeeldingen rijk. De eerste indruk is een wat sober monastiek gebouw
september 2013

Vaste Vieringen

zonder opsmuk. Geen gotiek of rococo. Maar bij
een rondgang – bijvoorbeeld met schoolklassen
- valt me altijd weer op
hoe veel er toch te zien
is. Vandaar de komende
nummers een rondgang
langs diverse beelden en
afbeeldingen.

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang of
Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

Zondagmorgen
1e en 3e zondag van de maand
09.30 uur Mis met Sint Petruskoor

Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, Ingang via de witte deur
naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid.

Natuurlijk beginnen we
praktisch bij de deur. Links
bij binnenkomen valt het
kleine Antonius-tafereel op. Het is een tegelwerk uit 1938,
gemaakt in Maastricht. De ontwerper is niemand minder dan
Felix Timmermans (1868-1947). Het Kindeke Jezus in Vlaanderen en De Harp van Sint Franciscus heb ik indertijd graag
gelezen, zwierig van taal en diepzinnig van inhoud. Ook De
pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt, waarbij de wijngaard niet zozeer de parochie was als wel de wijnkelder… Hij
illustreerde zijn werken zelf, met een soort veredelde Anton
Pieckstijl. Zijn initialen FT staan rechts onderaan.

Open Kerk
Iedere 2e woensdag van de
maand van 11.00 tot 12.00 uur
met aanbidding en Rozenkrans
(11.30 uur).

Agenda

September

Timmermans koos niet voor de bekende Antoniusafbeelding
met lelie, boek en Kind. De lelie verwijst naar diens zuiverheid, het boek naar zijn gestolen brevier, dat op zijn gebed
teruggebracht werd (de oorsprong van ons bidden tot hem
als we iets kwijt zijn: “Antonius, beste vrind…”), het Kindje
naar een verschijning van het Kindje Jezus aan de monnik,
gezien door een medebroeder. Maar hier zien we Antonius
brood uitdelen aan de armen. Zoals veel broeders dat gedaan hebben en nog doen. Tegelijk een verwijzing naar het
‘Antoniusbrood’, een bedankgift na het terugvinden van een
verloren voorwerp, ten bate van de armen. De geldgleuf zit
onder het tegelwerk.

Zondag 8 september
Géén Mis

Oktober
Op dinsdag en donderdag
wordt in de dagkapel de Rozenkrans gebeden om 19.00 uur.
U kunt intenties opgeven.
Dinsdag 1 oktober
Gebedsavond rond Thérèse
van Lisieux
Donderdag 3 oktober
Géén Rozenkransgebed
Zaterdag 5 oktober
• Pater Pio Gebedsgroep met
aanwezigheid van de verantwoordelijke voor de Benelux
dhr. Firmin Feyaerts
• 19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor
Zondag 6 oktober
9.30 uur Mis

Zaterdag 14 september en zonDinsdag 8 oktober
dag 15 september
De oude en de nieuwe vorm van
Open monumentendagen
de Misritus. Lezing. Zie elders.
Bezoek aan de Toren is op gezette tijden mogelijk.
Woensdag
Openkerk: Aanbidding en RoZondag 15 september
zenkrans van 11.00 - 12.00 uur
9.30 uur Mis met de Cantorij!

In al zijn eenvoud is het een heel mooie afbeelding van
een bijzondere maker. Hoe en door wie is het hier terecht
gekomen? Wie kan de ontbrekende schakels tussen Felix
Timmermans in Lier en de Sint Petrus in Leiden aanvullen?
Pastoor Smith

Maandag 16 september
Start Alpha cursus. Zie elders.
Woensdag 18 september
Profetische theologen: Newman
deel 1. Zie elders.

Kom op de koffie…

Zondag 21 september
Géén Mis

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er na de
H. Mis gelegenheid elkaar in de zaal van de pastorie te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee en een
koekje.
Voor
de kinderen is
er een glaasje
limonade. Een
goed moment
om de laatste
nieuwtjes uit te
wisselen of na
te praten over
de preek.
U bent van
harte welkom!
Rondom de Kerk

Zondag 29 september
Géén Mis
Fiets de parochie door… Zie
elders.

Maandag 23 september
Start Thérèse noveen
Woensdag 25 september
Profetische theologen: Newman
deel 2. Zie elders.
Donderdag 26 september
• Dag voor zieken, ouderen en
aan huisgebonden parochianen.
Zie elders.
• Thérèse avond
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Donderdag 10 oktober
• Senioren en KBO Mis, 10.00
uur Sint-Josephkerk, Ridderzaal,
Alexanderstraat 1A
Zondag 13 oktober
Géén Mis
Woensdag 16 oktober
Profetische theologen: Guardini
deel 1. Zie elders.
Zondag 20 oktober
9.30 uur Mis
Woensdag 16 oktober
Profetische theologen: Guardini
deel 2. Zie elders.
Dinsdag 22 oktober
Lezing over de liturgie: de Oude
en Nieuwe vorm van de Misritus.

Jongeren Info
Vervolg van pagina 1:

Hoogtepunten WJD in Rio
Hieronder vertelt Sander van Aarle verder over zijn
ervaringen tijdens de WJD in Rio:
Ik beschrijf een paar hoogtepunten.
Alle bijeenkomsten zijn op het strand van
Copacabana, bijna vijf kilometer lang,
symbool van carnaval, feest, cocktails.
Het is nog nooit een heilige plek geweest.
Met ruim twee miljoen jongeren bidden
wij hier de kruisweg en ontvangen de
paus. Als een soort popster wordt hij de
stad binnen gereden. De paus blijft ons
echter steeds wijzen op Jezus: “Roep niet
steeds, ‘Francisco’ maar roep de naam
van Jezus uit!”
Zijn korte, duidelijke boodschappen zijn voor mij
heel waardevol.

Avondwake

JP Leiden

Door alle regen is
het niet mogelijk
om op het geplande veld de avondwake
en slotmis te vieren. We lopen daarom
met honderdduizenden jongeren uit meer
dan 170 landen door het centrum van Rio
naar de ‘Copa’, dat geeft een gevoel van
eenheid. Uiteindelijk belanden we op het
strand. Na een gebedsviering sluiten we
af met aanbidding van het H. Sacrament.

atie

Dit heb ik nog nooit mee
gemaakt. Aanbidding
op meer dan drie kilometer afstand. Alle jongeren zijn muisstil en
in aanbidding gericht
op God.

Twee miljoen vrienden

Met z’n allen ontwaken op het Copacabanastrand.

De nacht valt en de
grote schermen gaan uit. Ik lig met twee
vrienden onder één slaapzak en
we praten nog na over wat we mee
gemaakt hebben. Ons geloof bereikt een hoogtepunt. Dit willen
we altijd beleven! Uiteindelijk vallen we in slaap samen met meer
dan 2 miljoen vrienden. De zon
komt op, de paus komt aan en de
slotviering begint. Iedereen verstaat elkaar in houding, woord en gebed.
Je ziet aan alle pelgrims dat zij bij die ene
wereldkerk horen. De paus begint met zijn
preek. “Beste jongeren, “Gaat en maakt alle
volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19).
Met deze woorden wendt Jezus zich tot
ieder van jullie en zegt: ‘het was mooi om
aan de Wereldjongerendagen deel te ne-

Een nieuw seizoen, nieuwe activiteiten. Schrijf ze op
in je agenda en wees er bij!
● ● ● Zondag 15 september Opening JP Leiden 10.00 tot 16.00 uur
(zie hiernaast) ● ● ● Woensdag 18 september YouCat 19.00 tot 21.30
uur ● ● ● Vrijdag 4 oktober Tienergroep 19.45 tot 21.30 uur ● ● ● Zon-

dag 6 oktober Voetbaltoernooi in Baarn 10.00 tot 17.00 uur (zie hiernaast) ● ● ● Woensdag 16 oktober
YouCat 19.00 tot 21.30 uur ● ● ● Donderdag 17 oktober Verdiepingsgroep
A 13/14
PROGRAMM
19.45 tot 21.30 uur. ● ● ● Borrels
worden nog gepland!

JP LEIDEN
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Houd de site www.jpleiden.nl in de
gaten voor eventuele tijdswijzigingen. 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.
Zie ook de nieuwe JP Leidenfolder
achterin de kerken!
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We weten wat ons te doen staat. We gaan
terug naar Nederland en hopen met alle
gelovigen hier samen deze boodschap te
kunnen vervullen. Gaan in vreugde, zonder angst om de mensen hier te dienen.
Over drie jaar gaan we met de Nederlandse jongeren naar Krakau ik hoop dat jij
dan meegaat!”

Zuster Anima Christi bij seizoensopening
De seizoensopening op 15 september begint om 10.00
uur met de H. Mis in de H. Lodewijk. Zuster Anima Christi,
moeder van de Blauwe Zusters mogen we deze dag verwelkomen. Ze komt vanuit Rome naar Nederland om met jongeren in contact te komen. Ze luncht met ons mee en ook
is er een moment van gebed. Er wordt teruggeblikt op de
WJD en vooruit gekeken naar wat JP Leiden nog meer op
de planning heeft staan. Dus ben jij erbij? Meld je aan bij
info@jpleiden.nl! Meer info op onze site. We beginnen om
10.00 uur met de H. Mis in de Lodewijkkerk waarna er een
programma is tot 16.00 uur. Deze dag is er natuurlijk ook
de mogelijkheid om iemand mee te nemen. Ken jij iemand
die op zoek is naar God? Nodig diegene uit :-)

Katholiek voetballen
Zondag 6 oktober is het RK voetbaltoernooi in Baarn. Natuurlijk is Leiden van de partij. Wil je meedoen? Meld je
voor 20 september aan bij info@jpleiden.nl. De dag begint
met een H. Mis in de Nicolaaskerk in Baarn om 10.00 uur.
Om 12.00 uur begint het toernooi in sportcentrum de Trits.

19-07-13 10:04

Rondom de Kerk

men, om gezamenlijk met jonge mensen
uit alle vier de windstreken het geloof te
beleven, maar nu moet je heengaan en
deze ervaring aan anderen doorgeven’.
Jezus roept jou, jongere, om missionair te
zijn! Wat zegt de Heer ons vandaag in het
licht van het Evangelie dat wij zojuist gehoord hebben? Drie woorden: Gaat – zonder angst – om te dienen.”

september 2013

LAM GODS

er veel gelegenheid om met elkaar
in gesprek te zijn.
Voor de inwendige
mens werd op vertrouwde wijze gezorgd door Ger en
Lennie Volwater, onder andere met een heerlijk koud buffet.
De avond werd gekenmerkt door een goede sfeer en het
samen vieren: saamhorigheid in plaats van onderscheid.
Jan Akerboom en Irma Leune

Zowel voor de kerken als de
pastorie dienen we te beschikken over een door de Gemeente
Leiden af te geven gebruikersverklaring. Hierin staat waar de
noodverlichting en aanduidingen voor vluchtwegen moeten
zijn aangebracht. Tevens dienen we een ontruimingsplan te
hebben. In dit plan staat welke acties er genomen moeten worden in het geval van “een incident”. De controle
van de vastgelegde acties is opgedragen aan de regionale
brandweer. Sinds kort beschikken onze beide kerken over
een ontruimingsplan dat bij de laatste controle door de
brandweer is goedgekeurd.
We hopen natuurlijk dat het nooit nodig zal zijn om het
ontruimingsplan in werking te stellen, toch vinden we het
belangrijk dat u op de hoogte bent van twee punten bij
een ontruiming van de kerkzaal:
De algehele coördinatie bij een ontruiming berust bij de
koster die dienst heeft in de viering.
We zijn blij dat onze beide kerken bereikbaar zijn voor parochianen die slecht ter been zijn. Daarom vragen we de
meer mobiele kerkgangers zich te ontfermen over minder
goed ter been zijnde parochianen. De Beheercommissie

Startweekend 21 en 22 september

Doorstart kinderkoor ‘de Vlammetjes’

Dat weekend vieren we het begin van het pastorale jaar. We
doen dat traditiegetrouw samen met onze protestantse medegebruikers van de Antoniuskerk. Thema van het weekend is:
‘onze naaste’.
Op zaterdagochtend staat om 9.45 uur de koffie klaar, waarna
we met elkaar de viering van zondag gaan voorbereiden in 4
workshops: Zingen, Geloofsgesprek, Meditatie in de ruimte en
Ken je naaste.
De lunch wordt een gezamenlijke maaltijd, waarvoor iedereen eten meebrengt (broodje, hapje, bedenk maar iets lekkers). We delen het meegebrachte eten met elkaar. Neem
zoveel mee als nodig is voor het aantal personen waarmee
je komt. Dan is er genoeg en blijft er niet te veel over. Voor
drankjes en bestek wordt gezorgd.
Deze zaterdag is het ook Nationale Burendag. Daarom gaan
we na de lunch het thema ‘onze naaste’ in de praktijk brengen. We gaan onze directe buren bezoeken. Hoe we dat gaan
doen blijft nog een verrassing.

We schreven het de vorige keer al: het kinderkoor gaat
verder met de nieuwe enthousiaste dirigente
Tammerly Nai Chung Tong. Op de zangavonden in juni kwamen maar liefst negen kinderen opdagen.
Nieuwe deelnemers tussen de 6 en 12
jaar zijn nog steeds welkom! Dus als je
van zingen houdt, kom dan vooral eens
kijken op de maandagavond van 19.00
tot 20.00 uur. De eerste repetitie is op
9 september in de Maria Middelareskerk.
Je zult zien dat je het leuk vindt. Wekelijks
repeteert het koor en één keer in de maand
zingen ze in de zondagse viering. Het eerste “optreden”
is op 29 september in de Maria Middelareskerk. Met Kerst
wordt er natuurlijk ook gezongen in de gezinsviering.
Informatie bij Irma Leune (telefoon 531 56 36).

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag, dinsdag en donderdag
van 9.30-11.30 uur.
Tel.: 071 – 5310162 of secr@lamgodsleiden.nl. Website: www.lamgodsleiden.nl.
Kerkbijdragen: ING 527247 t.n.v. HHPP Lam Gods Kerkbijdragen.
Overige betalingen, o.a. misintenties: ING 340215, t.n.v. HHPP Lam Gods.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.
(Tot 1 november afwezig.)

Vrijwilligersavond
Al is het ruim twee maanden geleden, toch willen we nog
even terug kijken naar de druk bezochte vrijwilligersavond
op 7 juni, voor het eerst gevierd samen met onze protestantse vrienden, medegebruikers van de Antoniuskerk.
Na een hartelijk welkom volgde de openingsact van Sity
Smedinga (van de PGL) en Marlène Falke (onze pastorale
werker): een lied waarvan de tekst het samen vieren treffend ondersteunde:
Samen, dit lied zingen wij samen,
wij bidden immers ook hetzelfde amen,
dus samen, zo samen,
want alleen sta je alleen.
Verschillen, er zijn altijd verschillen,
ook als wij die niet echt willen,
kleine verschillen, grote verschillen,
omdat wij mensen zijn.
Verbonden, heeft Hij ons niet verbonden
en ook twee aan twee gezonden,
in Hem verbonden, samen gezonden
door de tijden heen?

Daarna moesten alle mensen in een grote kring gaan, gerangschikt op leeftijd; de uitersten (90+ en 20) stonden
naast elkaar. Een leuke manier om de groep te mixen en in
gesprek te raken!
Een hoogtepunt was het door parochiaan Carel Bruens bedachte spel ‘Ken jij deze vrijwilliger?’. Ruim 40 ludieke tekeningen bevatten aanwijzingen over een bepaalde vrijwilliger; de bedoeling was zo veel mogelijk namen te raden. Per
tafel kon men punten verdienen door
de juiste naam van de vrijwilliger bij de
tekening te plaatsen.
Daarna waren er verschillende sketches
en werd er gezongen. En uiteraard was
Rondom de Kerk

24

Ontruimingsplan

Op zondagochtend 10.00 uur houden we de viering die we met
elkaar op de zaterdag hebben voorbereid. Na de dienst gaan
we uitgebreid koffie drinken, met eigen gebakken cake of
taart. We sluiten het weekend af met een sapje en een zoutje.
Hopelijk is het mooi weer en kunnen we de tuin in.
De voorbereiding van het startweekend is in handen van de
pastoraatsgroep en de kerkenraad. De inhoudelijke voorbereiding wordt gedaan door Marlène Falke, Wilbert van Erp, Sity
Smedinga en Casper van Dongen.
Het belooft een zeer inspirerend weekend te worden. Voor de
zaterdag vinden we het fijn om te weten op hoeveel mensen
we ongeveer kunnen rekenen. Er ligt een intekenlijst in beide
kerken.
Namens de Pastoraatgroep, Jan Akerboom
september 2013

Nog steeds geen penningmeester!
Ondanks herhaalde oproepen is er nog geen opvolger gevonden voor Cees Lut, die echter op 1 oktober stopt met
zijn werkzaamheden. U hoeft echt geen economie te hebben gestudeerd om een geschikte penningmeester te kunnen zijn. Meer informatie bij het secretariaat.

Vaste bijdragen aan Actie Kerkbalans
Een laatste oproep van de vertrekkende penningmeester
aan de parochianen die altijd bijdragen maar het dit jaar
vergeten te lijken zijn: graag overmaken, de Lam Gods
rekent op uw bijdrage!
Rondom de Kerk

Door-de-weekse
vieringen

Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 6 september en 4 oktober is er om 9.30 uur een Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum Robijnhof
Op vrijdag 6 september en 4 oktober is er om 15.00 uur een viering in de ‘Vijverzaal’.

bij over een godsdienstig thema
wordt gesproken.
Aanvang 18.00 uur. Intekenlijsten
liggen de zondag tevoren in beide kerken.

Kinderwoorddienst
Deze is op zondag 29 september
in de Maria Middelareskerk om
9.30 uur. Het thema is ‘Zorgen
voor’ Het kinderkoor zingt.

Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 30 september is er
om 10.30 uur een Eucharistieviering.

Gedoopt
Op 9 juni is Marit Maria Anna,
dochter van Frank van der Hulst
en Marieke van der HulstPostma gedoopt in de
Maria Middelareskerk. Het gezin woont aan de Jan Luykenlaan 253.
Op 18 augustus is Christiaan
Maarten, zoon van Kitty
Schopman en Robin Bongers gedoopt in de Maria Middelareskerk. Het gezin woont aan de
Constantijn Huygenslaan 43.
Wij feliciteren de ouders van
harte met deze bijzondere dag
in het leven van hun kind.

Overleden
Op 21 juli overleed Thomas King
Seng Go op 54-jarige leeftijd. Hij
woonde aan de Louis
Armstronglaan 39. Na de afscheidsviering in de Antoniuskerk op 26 juli is hij in ’s Hertogenbosch begraven.

Franciscusviering
Op vrijdag 4 oktober wordt wereldwijd het feest van Franciscus
gevierd. De Leidse afdeling van
de Orde van Franciscaanse
Seculieren viert het feest met
een gebedsdienst in de Maria
Middelareskerk om 19.30uur.
Het thema is ‘Mensen zoals jij’
waarbij stil wordt gestaan bij
mensen die het moeilijk hebben.
Iedereen die zich geraakt weet
door Franciscus (de heilige maar
ook de paus) is van harte welkom!

Maria vieringen
in oktober
Deze zijn op de woensdagen 9,16, 23 en 30 oktober
om 19.00 uur in de Dagkapel van de Antoniuskerk.
Iedereen is van harte welkom om met elkaar Maria
te eren en te bidden om
vrede.

Bijbelstudie
Deze is op dinsdag 19 september en 17 oktober om 20.00
uur in de pastorie van de
Antoniuskerk en staat o.l.v.
catechete Marieke Maes.
Aan de hand van de lezingen
voor een bepaalde zondag
geeft Marieke uitleg en beantwoordt vragen. Iedereen is van
harte welkom zonder aanmelding vooraf.

Maaltijd Plus
Op 27 september en 25 oktober
is er in De Verdieping (Stevensbloem 269) een maaltijd waar-
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Website Lam Gods
Hierop kunt u alle informatie en
nieuws van onze parochiekern
vinden. Ook foto’s van verschillende parochieactiviteiten zijn
hierop te bekijken:
www.lamgodsleiden.nl.

DE REGENBOOG

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

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58 of
kcregenboog@planet.nl. Website: www.deregenboogmerenwijk.nl.
R.K. Vicariaat Merenwijk
Administrator: Deken A.J.M. van der Helm, 070 - 360 55 92 of pastoor@stjacobus.nl.
Kopij-adres: Frances Verhaar, tel. 071 - 572 78 88 of francesverhaar@zonnet.nl.

Geloof en Twijfel

Het Landelijk Oecumenisch Platform
bestaat 25 jaar

Mijn geloof bestaat uit twijfel
of God werkelijk bestaat.
Het is zoeken naar een waarheid,
die zich maar niet vinden laat.
Mijn geloof is daarom stoeien,
stoeien met wat waarheid is.
Is God dan de echte waarheid
of heb ik het domweg mis?

Het Landelijk Oecumenisch Platform (L.O.P.) is een samenwerkingsverband van ongeveer twintig oecumenische groepen en gemeenschappen in Nederland. Het komt voort uit
de landelijke oecumenische ontmoetingsdag, die sinds 1980
elk jaar wordt gehouden. Zo waren er ontmoetingsdagen
in Rotterdam, Groningen, Apeldoorn, Zwijndrecht, Purmerend, Zeist. De groepen en gemeenschappen die elkaar daar
regelmatig ontmoetten, voelden steeds meer de behoefte
om elkaar steun, bemoediging en inspiratie te geven en ook
van elkaar te leren. Zo werd op 8 oktober 1988 op de landelijke dag in Leiden het LOP opgericht.

Maar als ik in nood ga bidden,
(dat kan immers toch geen kwaad?),
dan word ik van binnen rustig.
Teken dat God echt bestaat?
Dan denk ik; ‘Is dit geen hopen,
dat ‘k Gods invloed zo ervaar?’
Hopen wordt misschien vertrouwen.
Is ’t verbeelding of echt waar?

Binnen de kaders van de bestaande kerken zijn oecumenische groepen actief om aan de oecumene in de praktijk gestalte te geven. Zoals op 8 oktober 1988 zo treffend werd
gezegd: “Niet uit verzet tegen de kerken maar uit gehoorzaamheid aan de Heer van alle kerken.” Vaak begint zo’n
samenwerking in een nieuwbouwwijk. Soms met het bouwen van een gezamenlijk kerkcentrum. Maar vooral met
het samenwerken op gebied van pastoraat, diakonaat, leerhuis en andere activiteiten.

10.00 uur is de ontvangst met aansluitend een rondleiding
in Museumpark Orientalis. De lunch is in de Romeinse herberg. ’s Middags is er een rondleiding in de mooi gerestaureerde Cenakelkerk (zie foto), waarin ter afsluiting ook de
Vespers wordt gehouden.
Voor verdere informatie zie: www.landelijk-oecumenischplatform.nl en www.museumparkorientalis.nl.

Milieugroep breng € 1.500,- bijeen
Na voorstellen aan de Algemene Kerkenraad Merenwijk is
het geld verdeeld onder de volgende doelen:
€ 500,- voor een nieuw doopvont voor de Regenboog
€ 100,- voor sponsoring Kerstmarkt ten bate van Kwekerij
de Groene Cirkel
€ 200,- voor Hospice Issoria in Leiden
€ 200,- voor het Regenboogkoor
€ 100,- voor het Jeugdeducatieproject Herinneringscentrum Westerbork
€ 200,- voor Stichting Hester
€ 200,- voor Stichting Jeannette Noëlhuis
De Regenboog is trots op de medewerkers van de Milieugroep die iedere eerste donderdag van de maand op het
plein voor de Regenboog in weer en wind klaar staan om
het oude papier en ijzerwaren in ontvangst te nemen. Hun
werken loont.

Het Logo
De letters L, O en P, maar ook het
kruis boven de ‘P’ en de nadrukkelijke ‘O’ zijn belangrijke symbolen. Het
kruis dat symbool staat voor Christus,
als een ster boven de ‘P’; de verbinding tot eenheid. De ‘O’ die staat
voor oecumene, de diaconale vorm van zorg voor de broedergemeenten, maar tevens de ‘O’ van het niets, de aanduiding van de allerhoogste, die niet benoembaar en toch
nadrukkelijk aanwezig is; en ons iedere dag opnieuw leert.
Dat leren gebeurt op het grensvlak tussen binnen en buiten
de ‘O’. Daarmee is de ‘O’ tevens het symbool van ‘wat verenigd is’. Dit tegen de vijandigheid - voor de vrede - door
de beletselen weg te nemen en zichtbaar te maken - in de
kleuren - wat en wie verenigt. De ‘P’ gaat symbolisch terug
in het grondvlak, waar wij het werk mogen doen.

Mijn geloof is soms ontkennen,
ga ‘k op zoek naar meer bewijs.
En dan voel ik vaak verwond’ring,
op mijn aardse levensreis.
Wonder van de mooie schepping,
van het leven, van de dood,
van de ruimte, tijd en liefde,
een mysterie levensgroot.
Twijf’lend, hopend, biddend, stoeiend,
zoek ik waar- en zekerheid.
Soms ontkennend, soms vertrouwend,
maar ’k verwonder me altijd.
Laat verwondering mij leiden ,
naar de waarheid, vroeg of laat.
Opdat ik eens mag ontdekken
dat God werkelijk bestaat.

De Landelijke Oecumenische Ontmoetingsdag van het Landelijk Oecumenisch Platform wordt dit jaar gehouden op 28
september in Museum Park Orientalis en de naastliggende
Cenakelkerk Heilige Land Stichting Nijmegen. Het vijfentwintig jarig bestaan van het L.O.P. wordt dan gevierd. Om

Hans Cieremans
Rondom de Kerk
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Stiltecentrum
Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van 10.00
– 12.00 uur geopend voor persoonlijk gebed, meditatie en bezinning.
Morgengebed iedere woensdag
van 9.30 – 9.45 uur. We bidden
voor de wereld en om gesterkt de
dag in te gaan.
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 verplicht bij Maja
van Spaandonk, telefoon:
071 521 43 59.

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

Website Regenboog
Op de website van de Regenboog
kunt u terecht voor uitgebreide
informatie:
www.deregenboogmerenwijk.nl.

Voedselbank

Vrijwilligers die de diaconie een gezicht geven. Van links naar rechts
op de voorste rij: Cees van der Zee, Dick Talma, Wim de Groot, Joost
Swen, Minco de Groot. Op de tweede rij: Atie Segaar, Berry Elstak en Ab
Vasen en de achterste rij: Jan Evert van Seggelen en Arie Korteweg.
Rondom de Kerk

Als geloofsgemeenschap willen
we ook bijdragen aan de noden
om ons heen. In dit geval door
het werk van de Voedselbank
Leiden te ondersteunen. Elke eerste zondag van de maand zamelen we levensmiddelen in. U kunt
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de meegebrachte duurzame levensmiddelen deponeren in de
doos onder de tafel in de hal

Heeft u nog een (kinder)fiets in
de schuur staan die nog in orde
is. De voedselbank is daar ook
blij mee.
Bovenstaande fiets stond bij
het grof vuil. Mijn broer heeft
hem opgeknapt. En de fiets
kreeg weer een goede bestemming.
Frances Verhaar

Agenda
Zondag 15 september
11.15 uur na de viering:
Gesprek en bezinning op de
Eucharistie o.l.v. Marianne
Hoogervorst. Enerzijds gaat het
gesprek over de geschiedenis het ontstaan van de Eucharistie
- maar van groter belang is de
belevening en de betekenis van
de Eucharistie.
Maandag 16 september
Bijeenkomst jong-volwassenen
met ds. Inge Smidt (voor info
en deelname contact opnemen
met ds. Inge Smidt).
Donderdag 26 september
start ds. John Boon met een
serie geloofsgesprekken op
donderdagmiddag van 16.00
- 17.00 uur. De opzet is net als
die van de ‘Doornse catechismus’ die John twee jaar geleden heeft geleid: een thema
naar aanleiding van een hoofdstuk uit een bepaald boek met
eventueel wat (prikkelende,
uitdagende stellingen) en daarover een gezamenlijk inhoudelijk gesprek. Frequentie om de
week.
Data: 26 september, 17 oktober,
7 en 28 november.
Het officiële jaarprogramma
komt uit op hetzelfde tijdstip
als het septembernummer van
het Bulletin: 21-09-2013. Het
onderwerp is compassie.

Bron van levend water,
ontspring nu in mij
zend Uw Geest, o heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie
die mijn hart bezwaart

Catechese-aanbod najaar: alle 14 goed

In het weekend van 14 en 15 september zijn er weer Open Monumentendagen. Het thema is dit jaar Macht & Pracht. In Leiden zijn
onder andere de Hartebrug, de H. Lodewijk en de Sint Petrus open,
in Stompwijk de H. Laurentius : met mooie muziek, kerkelijke
kunst en interessante activiteiten.
Ook andere kerken en bijzondere monumenten zijn open, waar ook
van alles te beleven is, zoals het Boerhaavemuseum en het Academiegebouw (beide met kloostergeschiedenis!) en het Stadhuis. Het
gratis programmaboek ligt op diverse plaatsen klaar. Hierin staat
wat er waar gebeurt en ook de precieze openingstijden om ‘alle macht
en pracht’ te beleven. De speciale Kidsgids wordt ook via basisscholen verspreid. Meer info: www.openmonumentendagenleiden.nl.

In de kerken vindt u de folder met 14 mogelijkheden om u verder in
het geloof te verdiepen. De Alpha-cursus bijvoorbeeld, waardoor al
zo veel mensen verder geholpen zijn in hun geloof.
Of de wekelijkse meditaties bij het Evangelie. Of maandelijkse bijeenkomsten als Heer, leer ons bidden, Pater Pio gebedsgroep, You Cat (leeftijd 15-30 jaar). En dan is er nog de lezingencycli over profetische theologen, Teresa van Avila, Chagall, Geloof en kunst, Liturgie. En niet te
vergeten enkele speciale themabijeenkomsten over Geloofsopvoeding
of het Jezusboek van em. Paus Benedictus XVI. Kortom een zeer gevarieerd en rijk aanbod. Het Jaar van het Geloof is nog niet voorbij, maar er
dus ook een ‘jaar van het geloof’ van!

ik geef mijn last aan U,

Vrijwilligers voor de Co Verhoogprijs?

die heel mijn ziel bewaart.

Tot 28 oktober kan iedereen vrijwilligers met heel bijzondere inzet
voordragen voor de jaarlijkse Co Verhoogprijs. De feestelijke uitreiking is op vrijdag 6 december in het Stadhuis in Leiden.
De Co Verhoogprijs is een eerbetoon aan alle vrijwilligers in Leiden
die zich inzetten voor anderen en daarmee bijd ragen aan een leefbare samenlev ing. De tien kandidaten met de hoogste score krijgen een
geldbedrag. Degene met de meeste punten ontvangt de hoofdprijs.
Een folder met een voordrachtformulier ligt klaar bij iDOE, Breestraat
15, tel. 071 516 04 77. Voordragen kan ook via het formulier op www.
coverhoogprijs.nl. Meer info staat ook op deze website.

Heer, U bent mijn Herder,
die mij geneest
neem mij in uw armen,
leid mij door Uw Geest

Training catechese De Goede Herder
Van 14 tot en met 19 oktober start voor het eerst in Nederland een officiële training voor de Catechese van de
Goede Herder voor de religieuze vorming van kinderen
vanaf 3 tot en met 12 jaar. Deelnemers worden ingeleid
in het aanreiken van specifiek veelal driedimensionaal
materiaal van een sinds 1954 in de praktijk ontwikkelde
methode die gebruikt wordt in 38 landen. De cursus
wordt in het Engels gegeven door een Amerikaanse trainer. Materiaal in het Nederlands is beschikbaar. Meer
informatie bij Laura van der Lee-Valiani: 06-21403894,
training@catechesegoedeherder.nl of www.catechesegoedeherder.nl.

neem mijn trots en twijfels
en mijn angsten nu

Ron

trek mij met uw liefde,

m scholen...
o
d

Klaverweide

ik verlang naar U.
Geef jezelf aan Jezus,

Op bezoek bij de Klaver weide
in Zoeterwoude

Op de Klaverweide, in een hecht en warm dorp als Zoeterwoude word ik
welkom geheten door Tineke Hortensius, leerkracht van groep 3 en een
drijvende kracht in de catechesecommissie. Ze heeft eerder ook op een
openbare en protestants-christelijke basisschool gewerkt, maar voelt
zich nu thuis op deze katholieke school, die “een reëler beeld geeft van
het christelijk geloof en meer de vertaling maakt naar de wereld om ons
heen”. Tineke vindt het van groot belang dat het leven van Jezus en de
persoon Jezus als voorbeeld een plek krijgt op school. Ze betreurt het
plan van de minister om ook het kleine beetje godsdienstonderwijs op
openbare basisscholen weg te bezuinigen.

die jou geneest
laat hem je omarmen
en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt,
word je door Hem bevrijd

Denk-aan-hoekje
Op de Klaverweide wordt wekelijks voorgelezen uit de kinderbijbel in elke groep op hun
eigen niveau. Wekelijks krijgen alle groepen
ook een les godsdienst, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de projecten van SCOL. In groep
6 wordt specifiek aandacht gegeven aan het
Christendom, groep 7 richt zich op de Islam

zul je met Hem leven
tot in eeuwigheid.

NN.
Rondom de Kerk
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Door Bas van Pampus,
pastoraal werker

en groep 8 behandeld
het Jodendom. Jaarlijks is er de Kerstviering in de Christus Dienaarkerk en een Paasviering in de aula op school. Eén van de belangrijkste
winstpunten is volgens Tineke het dagelijkse stiltemoment voor de lunch
met ruimte voor een korte bezinning, een gebed, een herinnering. “Dan
komen de leerlingen even op adem, ze vragen hier zelfs om als we het vergeten te doen”, aldus Tineke. Een ander mooi initiatief is het: denk-aanhoekje. Een paar jaar geleden is dit spontaan ontstaan na het
overlijden van een leerkracht. Nu hangen er weer foto’s van
juf Sigrid en een broertje Pjer op het bord, die zijn overleden.
Alle groepen trekken dan langs dat hoekje en doen er een bijdrage aan.
‘Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift’,
is een inspiratie, die Tineke probeert te leven en uit te dragen
aan de kinderen. Want het leven is er om van te genieten en
elke dag is er één. Ik kan zien dat ze geniet op deze school.
Rondom de Kerk
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Eliza Oudshoorn, (45)
vrijwilliger H. Lodewijkkerk
Wat voor werk doe je als vrijwilliger?
Ik zit in de parochieraad. In mijn takenpakket zitten o.a.
de website, Facebook en catechese. Ik ben betrokken bij
de Alpha-cursus en CaFE, en ben ik coördinator van de
24-uursaanbidding die vorig jaar is gestart. Ik doe mee
met de stadsmissies, en nog wat andere dingen. Daarnaast wat zaken buiten de parochie, en ik ben in het verleden actief geweest in het landelijk jongerenwerk.
Wat motiveert je dat werk voor de Kerk te doen?
We worden door Jezus opgeroepen om aan iedereen het
evangelie te verkondigen. Hij wil dat iedereen Hem leert
kennen. Eigenlijk is dat voldoende. Als je zelf ontdekt
dat Hij zoveel van je houdt dat Hij zijn leven voor je heeft
gegeven, dan wil je die schat toch delen met anderen?
Hebben de activiteiten ook invloed op je eigen
geloofsleven?
Absoluut, ik mag o.a. inleidingen geven bij de Alpha en
hoe vaak ik een inleiding ook geef, ik ontdek er steeds
weer nieuwe dingen in. Het is ook mooi om te mogen
zien hoe Jezus mensen aanraakt bij de Alpha of bij de
missies, als je met iemand op straat in gesprek raakt en
uiteindelijk samen in de kerk kort mag bidden.
Hoe zorg je zelf voor je vorming?
De Sacramenten: de Eucharistie en de Biecht. Het is zo
mooi dat je bij Hem altijd weer opnieuw mag beginnen
en dat Hij met open armen op je wacht. Ook de aanbidding: we kunnen zelf van alles willen, maar het moet wel
worden gedragen door het gebed. Daarom is de 24-uursaanbidding ook zo belangrijk voor de hele parochie.
Daarnaast volg ik de catecheseavonden van pastoor
Smith, omdat ik zelf ook vorming nodig heb. Ik werk
fulltime en dan krijg je veel vragen, en het is belangrijk
dat je die op een goede manier kunt beantwoorden. Nog
belangrijker: je leert Jezus beter kennen door te horen
wat de Kerk en de paus over Hem schrijven, en hoe grote
heiligen met Hem hebben geleefd.
Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd?
Het belangrijkste weet ik niet, maar er is wel één zin die
indruk heeft gemaakt. Het was tijdens een lezing over de
lijkwade: ‘Jezus houdt van ons met een liefde waarboven
niets groters gedacht kan worden’. Met andere woorden:
hoeveel een ander mens ook van ons houdt, Jezus houdt
altijd meer van ons. Dat heeft Hij laten zien door voor
ons te sterven, maar ook te verrijzen. Iets groters is er
niet. Dat is wat ik zou willen dat iedereen zou weten en
ervaren.
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17.00 Aanbidding
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Meerburgkerk/De Menswording

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

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

Dinsdag 1 oktober en dinsdag 5
november 10.00 uur: EV OUD

Elke zondag 9.30 uur: Viering

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 7 september tot en met 27 oktober 2013
September

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude

