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Enthousiasme bij opknapbeurt Meerburgkerk
De inzet van eigen vrijwilligers. De kundige en coördinerende hand van het veelbelovende nieuwe restauratie-bedrijf R & R. Terecht trekt de restauratie van de
ongeveer 100 jaar oude Kruiswegstaties van de Meerburgkerk volop de aandacht.
En toch is dit maar de kers op de slagroomtaart, want de planning van de
restauratie van de kerk zelf ligt nu
ook vol op stoom. Een restauratie die
meer is dan herstel alleen. “We gingen hiertoe over toen het bisdom
besloot tot het afstoten van de
Menswordingkerk”, vertelt Gerard
van der Hulst, lid van de beheercomVrijwilligers werken aan het opknappen van de
missie van De Goede Herder, “maar
Kruiswegstaties.
we willen ook vernieuwing. Het gebouw moet niet alleen multifunctioschappen van de Goede Herder.”
Toch moet je deze kers niet uitvlakneel zijn, maar ook de mensen uit de
Menswordingkerk welkom heten. Het voor de grote opknapbeurt ‘van binken, vindt hij, en zeker niet een die
moet vooral toekomstbestendig zijn.” nen’. ‘In elk geval moet de vloer wor- zo mooi is als deze: “We proefden
den vernieuwd’, vertelt medecommis- hooggespannen verwachtingen, maar
Overleg over inrichting
ook ongeduld binnen onze geloofsgesielid Leo Koot, ‘die is in erg slechte
staat, en de kerk wordt van binnen
De buitenkant van het gebouw, zo
meenschap. En we merken dat deze
ook nog geschilderd. Over de precieze kleine restauratie enthousiasmeert.
vertelt Van der Hulst, het ‘casco’ in
vaktermen, is inclusief beide torens, inrichting zijn we in gesprek met het Er gebeurt wat. We kunnen verder.”
bisschoppelijk bouwbureau, met de
intussen al aangepakt. De herstelde
(Red.) Onze bisschop heeft de 1e statie van
wensen vanuit beide geloofsgemeen- de Kruisweg geadopteerd!
pastorie wordt al een tijd deels verhuurd aan de muziekschool Leiderdorp. Dat levert geld op, maar het
zorgt ook dat veel activiteiten van de
Ontwikkelingen in De Goede Herder en Sint Jan
geloofsgemeenschap gewoon kunnen
doorgaan, iets wat met verkoop minBinnenkort krijgt de Menswordingkerk een uitvaartondernemer als huurder. Zo levert de
der goed zou zijn gelukt. Extra
kerk al geld op voor de verbouwing van de Meerburgkerk. De bisschop heeft overigens
financiële ruimte komt nu ook door
beloofd dat De Menswording pas gesloten wordt als de opknapbeurt van de Meerburg
de verhuur van de Menswordingkerk
klaar is. De Menswording blijft voorlopig als kerk beschikbaar, het gebouw wordt met de
aan een uitvaartondernemer. Bovenhuurder gedeeld. Ook bij de Sint Jan in Zoeterwoude Dorp zijn ontwikkelingen omtrent
dien is afgelopen voorjaar de goedde kerkgebouwen, waarover op 14 oktober tijdens een avond voor parochianen is gekeuring van het bisdom verkregen
sproken. Zie voor meer toelichting op deze ontwikkelingen pagina 9 en 12.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester,
(ma/do 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.
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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Inhoud

Inspiratie van de Adventstijd

Allerheiligen en Allerzielen

“Alles is vergankelijk, maar geloof, hoop en liefde zijn eeuwig”, aldus
H. Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Hij vindt van deze drie
de liefde het belangrijkst. In diaconie maken we dit concreet: inzet voor
onze naasten in nood vanuit ons geloof en onze liefde voor Christus.

Aan het begin van
de novembermaand
viert de rooms-katholieke Kerk twee grote
feesten. Allerheiligen
op 1 november en
Allerzielen op 2
november. Bij ons
vallen deze feesten
samen met de herfst, de natuur
die zich terug trekt en afsterft om
straks in het voorjaar met vernieuwde kracht weer uit te lopen.

De Adventsactie vraagt dit jaar voor
tien projecten extra aandacht. Projecten, die gedragen worden door
vrijwilligers, die handelen uit betrokkenheid en barmhartigheid. Ze
willen hoop brengen bij mensen in
moeilijke omstandigheden, met weinig perspectief.
De HH. Petrus en Paulus kiest dit
jaar niet voor één project, maar voor
het algemene fonds van de Adventsactie. Elke parochiekern geeft de

actie op zijn eigen manier gestalte.
Juist de Adventsperiode is de tijd van
hoop en kan een manier zijn om het
Evangelie concreet en levend te maken. Wij hopen, dat u de Adventsactie
royaal wilt gedenken, omdat u zich
kunt vinden in de woorden van paus
Franciscus. Voor hem is “Barmhartigheid de belangrijkste boodschap van
de Heer”.
Meer info www.adventsactie.nl.
Lucia de Jeu, Regina Krowinkel

Geslaagde parochiefietstocht!
Zondag 29 september was een
prachtige dag. Wat een zegen dat
de zon schijnt en de regen achter
de wolken blijft, want we maken
een lange fietstocht langs een
flink aantal kerken.
Na een goed verzorgde lunch in een
zaal bij de Josephkerk, vertrekken
ongeveer 22 man, onder wie ook
pastoor Smith, opgetogen voor de
eerste etappe naar Stompwijk. De groep was gevarieerd, uit elke parochiekern was wel iemand aanwezig. Via een omweg – die zowel prachtig als zwaar
is vanwege een straffe wind – gaan we naar Zoeterwoude, vervolgens naar
Zoeterwoude Rijndijk en naar Leiderdorp, om weer te eindigen bij de Josephkerk. Telkens worden we gastvrij ontvangen door diverse vrijwilligers en horen interessante feiten over de kerken, lokale helden, toekomstplannen etc.
Gelukkig wordt ook de inwendige mens niet vergeten en krijgen we de nodige
versnaperingen. Afgezien van een
lekke band en een bijna verstekeling
in een kerk, is alles vlekkeloos verlopen en was er veel ruimte om elkaar
te leren kennen en elkaars rijkdom te
delen.
In het voorjaar 2014 gaan we weer een
etappe uitzetten langs de andere kerken en hopen weer samen te fietsen
voor eendracht en inspiratie!
Bas van Pampus, pw

Maar zouden we nu mogen zeggen
dat de natuur en de Kerk ons uitnodigen om ook eens te verstillen, om
op adem te komen en nieuwe kracht
op te doen? Met Allerheiligen vieren
we onze dankbaarheid voor de grote
heiligen die ons tot voorbeeld zijn
gegeven, de mannen en vrouwen
die met naam en toenaam worden
genoemd. En de kleine heiligen, de
naamloze vrouwen en mannen die
door de tijd heen en vaak ongezien
het gebed gaande houden, werken
van barmhartigheid doen, met niet
aflatende trouw de Kerk bezoeken.
Deze kleine heiligen zijn ook onder
ons en wie weet heeft u er zondag wel
naast gezeten.

‘Allerzielen in het licht’ op kerkhof
En dan is er Allerzielen. De gedachtenis aan onze doden. De dierbaren
van wie wij in dit leven afscheid hebben moeten nemen. In het afgelopen
jaar of eerder in de tijd. We willen ze
op deze avond herinneren en we willen voor ze bidden. We doen dit door
het aansteken van kaarsen en het
aflezen van de namen. Op een aantal
plaatsen in onze parochie
gebeurt dat op de kerkhoven op heel

Interview Victoria Twist
Column ?

bijzondere wijze
door ‘Allerzielen
in het licht’. Het
bidden nu, brengt
ons een geloofspunt waar nogal
wat mensen van
vervreemd lijken
geraakt. De bedoeling is door
gebed de zielen uit het vagevuur
te verlossen. Het kan ons overkomen dat we in vrede met God en de
mensen sterven en toch nog loutering nodig hebben. Het vagevuur
voorziet daarin. Het is niet zozeer
een plaats als wel een toestand. Als
Petrus Jezus verraad, kijkt de Heer
hem aan en Petrus weent bitter (Mt.
26:75). Om zo’n gevoel gaat het in
het vagevuur. Een door schaamte en
berouw over ons kwade of ook ‘alleen maar’ liefdeloze gedrag heen
gaan, een louterende pijn waarna
we in ongestoorde hemelse vreugde,
de liefdevolle blik van de Heer kunnen beantwoorden. Stof tot denken
wellicht op een lange winteravond
of voor een goed gesprek met een
van de leden van het parochie team?
Het mooie van het feest is zeker dat
we ook over de grenzen van de dood
heen, door ons gebed kunnen blijven zorgen voor de mensen die ons
zijn voorgegaan.
Het zijn misschien wel juist deze
grote feesten, Allerheiligen en
Allerzielen, in de donkerte van de
herfst waarin we mogen ervaren dat
“liefde sterk is als de dood” (Hooglied 8:6) en dat bij God, die ons zo
lief heeft, licht en leven is in overvloed.
Marlene Falke-de Hoogh pw
Bronnen: CKK, YouCat (179),
Universiteit van Leuven (Thomas)
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Bijbelleesgroep in de Hartebrug

Het enige delicate is

Iedereen is welkom bij de Bijbelleesgroep: die is iedere donderdagochtend van
9.30 tot 10.30 uur, na de H. Mis in de Hartebrugkerk. We bespreken elke keer de
Evangelielezing van de zondag erna, praten er samen over en proberen ons te
laten raken door het Woord van God. Je hoeft geen geleerde te zijn, het is een
open inloop en het vraagt geen voorbereiding. Koffie en thee staan klaar!
Rondom de Kerk
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het vaststellen van de toon.
George Bernard Shaw,
(26 juli 1856-2 november 1950)
Rondom de Kerk
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Interview
Tekst: José Miltenburg

Ze is geboren in Engeland
in – zoals Victoria het
zelf zegt – ‘the swinging
sixties’. Op haar tweede
verhuisde ze naar Wales.
Ze groeide op met twee
broers en een zus in een
oude voormalige boerderij
op het platteland die omringd werd door bomen.

				

Victoria Twist

“Het geloof geeft mij de heilige Geest”
Victoria: “We woonden boven een vallei en ik kon vanuit mijn slaapkamer
de rivier beneden horen ruisen. Ik was
er heel gelukkig, het was een gouden
tijd.” Op haar elfde ging ze naar kostschool bij de nonnen. “Dat was in het
begin wel wennen maar het werd een
hele leuke tijd.” Ze studeerde archeologie en antropologie maar om daar je
brood mee te verdienen, dat ging niet.
Daarom besloot ze accountant te worden en ging werken bij Ernst&Young
in Londen. “Ik voel me thuis bij cijfers, het is mijn taal.” Op haar werk
leerde ze haar toekomstige man kennen, Klaas-Jan, en zo kwam ze in Nederland. Nu woont ze al jaren met haar
gezin in de Leidse Merenwijk.
Victoria heeft koffie gezet en we zitten samen op de bank. In de kamer
staat een hele grote kast met boeken
en een piano. Een konijntje huppelt
door de kamer, de vis doet het wat
rustiger aan. Er hangt een huiselijke,
gezellige sfeer. Er wordt hier geleefd,
dat straalt de kamer uit.

‘Vriendjes van Franciscus’
De kinderen, drie jongens, gaan naar
boven om hun huiswerk te maken.
Nicholas is 14 jaar, Christopher 13 en
Toby is 10. Terwijl ze de trap oplopen
brengt Victoria hen in herinnering
wat er nog moet gebeuren voor het
geval ze er zelf niet op komen: Duitse
woordjes, wiskunde … En gedurende
het hele interview hoor ik helemaal
niets meer van de jongens.
Victoria: “Met drie opgroeiende jongens is het altijd druk, het voelt alsof
ik drie extra levens heb. Toen wij voor
het eerst naar de Hartebrugkerk in
Leiden gingen miste ik er voor hen

een kinderwoorddienst. Nu ben ik iemand die er niet over gaat zeuren, dat
is mijn aard niet, ik ga het zelf doen.
Zo zijn we tien jaar geleden gestart
met de kinderwoorddienst. Een paar
jaar geleden zijn we ook begonnen
met de kindercatechese ‘Vriendjes van
Franciscus’. Het is bedoeld voor kinderen tussen de Eerste Heilige Communie
en het Vormsel.”
Maar dat blijkt niet het enige. Samen
met Eva Kessler maakt ze de kinderpagina voor Rondom de Kerk en ze is
tevens parochieraadslid. Dit laatste
weliswaar nog ‘ongestempeld’, waarmee ze bedoelt het moet nog officieel
bekrachtigd worden.

Beslissingen moeten ethisch verantwoord zijn.
Paus Franciscus heeft het vaak over de
armen, hij komt voor hen op. Het is tijd
dat wij er in de kerk ook over spreken
met elkaar. Er is nu ook openheid om
het erover te hebben: is bijvoorbeeld
de economische crisis onze eigen
schuld? En de overconsumptie? Het
gaat er om hoe wij als volwassenen de
wereld beter kunnen maken.”

Durven getuigen
Victoria: “De mens is van nature zoekend, ook naar spiritualiteit. In Nederland is de kerk bijna niet meer bekend
en de kerk heeft ook een imagoprobleem. Maar als we uitnodigend zijn
De wereld beter maken
komen de mensen vanzelf. We moeten
nieuwe wegen zoeken en niet bang
“Ik heb heel veel ideeën”, zegt ze, en
zijn. Ieder heeft de verantwoordelijkze steekt haar hand hoog in de lucht
om aan te geven hoeveel. “Maar dat is
heid te getuigen. We hebben een hoopook gelijk het probleem. Ik
volle boodschap maar er is ook
hoop door de parochieraad
“Het geloof stuurt veel apathie. Mensen die echt
dat meer mensen mee gaan
antireligieus zijn willen geloof
mijn hele leven naar de privésfeer verbannen.
doen in het organiseren. Ik
denk echt dat er vernieumoeten het debat aangaan
en het geeft me Wij
en durven getuigen van deze
wing komt in de kerk. De
hoopvolle boodschap, in woornadruk ligt nu op kinderen,
blijheid en
jongeren en ouderen. Maar
den en in daden.
vertrouwen”
de werkenden zijn ook beIk heb zelf veel geleerd van de
kinderwoorddienst; als je aan
langrijk. Ik werk momenteel
kinderen iets uit wil leggen moet je tot
niet als accountant maar ik ga nog rede kern van de zaak gaan. Kinderen
gelmatig naar conferenties, er wordt
vragen door. In begrijpelijke taal moet
daar veel gesproken over ethische en
ik het onder woorden kunnen brengen.”
morele kwesties. Bij de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een bedrijf
gaat het niet alleen om het bedrijf zelf
Wat geeft het geloof jou zelf? “Het gemaar om een hele keten; wie zijn de
loof geeft mij de Heilige Geest. Ik voel
producenten en wie de afnemers. In
me sterk verbonden met mensen en
een bedrijf heb je macht over mensen
natuur en ik zie Gods werk in de schepin die keten. Een actueel voorbeeld is
ping. Het geloof stuurt mijn hele leven
de kledingindustrie in Bangladesh.
en het geeft me blijheid en vertrouwen.”
Rondom de Kerk
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Paus Franciscus maakt van alles los, overal in de wereld. Hij zegt en doet bijna iedere dag wel iets om de
boodschap van het Evangelie duidelijk te maken. In
Nederland is hij populair, zowel onder gelovigen als
niet-gelovigen, zo lees ik in een samenvatting van een
onderzoek van Omroep RKK. De geïnterviewden geven
hem, nogal dwaas, een rapportcijfer, gemiddeld een 7.
Tja. Een 7 is bij mijn weten ‘ruim voldoende’, niet echt
een cijfer dat een grote populariteit uitdrukt.
In het onderzoek staat dat de Nederlanders verwachten dat deze paus ‘de Kerk zal veranderen’. Wát de
geïnterviewden graag veranderd zouden willen zien
staat niet in het rapport. Een gemiste kans: een heldere uitsplitsing wat ongelovigen en wat de gelovigen
aan veranderingen wensen lijkt mij interessante informatie. De ongelovigen, de seculieren, willen vast dat
de Kerk de wereldse normen en waarden, bij voorkeur
die in Nederland gelden, gaat uitdragen. Kortom: de
Kerk moet seculier worden. Maar ja, dan is het geen
Kerk meer; de Kerk, die wel ín deze wereld is maar niet
ván deze wereld. (Zie ook pagina 18-19 en 22)
Bovendien wordt, zeker in de media, zelden tot nooit
dat onze Kerk een Wereldkerk is en op alle continenten leeft, met veel culturele, ethische en maatschappelijke verschillen. Neem nou bijvoorbeeld eens Amerikaanse katholieken: in verwarring door de aanpak
van paus Franciscus. “In het verleden werd alles wat
u van een paus hoorde voorbereid of officieel vrijgegeven. En dat gebeurde doelbewust: om niets ad hoc
te zeggen. En het is ook doelbewust dat deze paus dat
wel doet,” zegt Phil Lawler, redacteur van het Catholic World News. Er zijn Amerikaanse katholieken die
zich afvragen “of de paus accuratesse wel belangrijk
vindt. De evangelische dynamiek die hij krijgt met
mensen, maakt sommigen angstig. Als hij dit doet,
wat zal dan het volgende zijn?” aldus Robert Royal,
voorzitter van ‘Faith en Reason’. Zij vrezen vooral ook
de ruimte die de spontane uitspraken bieden voor
interpretatie.
En inderdaad legt iedereen uitspraken van de paus uit
zoals het het beste uitkomt, zoals past in het (voor)
oordeel over de persoon van de paus. Mijn indruk is
dat paus Franciscus, zoals Lawler hierboven zegt,
inderdaad weldoordacht bezig zijn programma ten
uitvoer te brengen: het verenigen van de leer en het
weerbarstige leven vol tekortkomingen. Met de nadruk op soberheid, dienstbaarheid, menselijkheid en
barmhartigheid.
Joke Sorgdrager

Zoals ieder jaar is er volgend jaar in
het kader van Internationale Vrouwendag 8 maart de Wereldgebedsdag. Volgend jaar is deze viering op
7 maart. De liturgie is deze keer geschreven door vrouwen uit verschillende christelijke kerken in Egypte.
Het thema is ‘Bron van leven’. Wie
wil meedoen met de voorbereiding?
Wie heeft er (ook) iets met Egypte?

Meld je dan aan bij Barbara HeubeckDuijts, tel. 522 34 03. Er zijn vier à vijf
bijeenkomsten. Eén keer begin november, de andere keren in januari en
februari en op 7 maart 2014 is dan de
viering in de Lokhorstkerk. De voorbereidingsbijeenkomsten zijn een mix
van een oecumenische gesprekskring
over land, onderwerp en bijbelteksten, en voorbereiding van de viering.

Handwerkgroep Joseph weer van start
Op 7 oktober is de handwerkgroep
in de Sint-Josephkerk weer begonnen. Vanaf die datum is er iedere
maandag een handwerkmiddag voor
alle parochianen van de HH. Petrus
en Paulusparochie. Iedereen die het
leuk vindt om in een clubje van gezellige mensen te breien, te haken
of andere vormen van handwerken

te doen is welkom. Er kan voor goede
doelen en voor eigen (privé) doelen
worden gewerkt. De handwerkmiddagen zijn in De Ridderzaal, ingang
in de Alexanderstraat in Leiden en
vinden plaats tussen 14.00 uur en
16.00 uur. Meer informatie bij Nel
van Hees via 541 51 82 of via familievanhees@ziggo.nl.

Vrijwilligers gevraagd in LUMC
De dienst Geestelijke Verzorging van
het LUMC is op zoek naar mensen die
op zaterdagmorgen het ziekenhuis
rondgaan om patiënten te informeren over de viering of het concert
op de zondagmorgen. U bent eens
in de 4 á 5 weken aan de beurt. Een

Bisdom Rotterdam

Populariteit en verwarring

Wereldkerk

Rondom...

Wereldgebedsdag 2014
Wie wil meedoen?

rondgang samen met een andere vrijwilliger vergt ongeveer twee uur. Het
LUMC toont vrijwilligers op verschillende manieren haar dankbaarheid.
De dienst ondersteunt bij de uitoefening van de taak. Meer info 526 27 40
of secretariaatDGV@lumc.nl.

Diaconaal Weekend
Lekker Gezond Goedkoop
In het Diaconaal Weekend van 9 en 10
november vraagt Diaconaal Centrum De
Bakkerij in de kerken extra aandacht
voor ‘Lekker Gezond Goedkoop’.

Als je weinig budget hebt of alleen
woont, is het lastig om wat uitgebreider en met aandacht te koken.
Ook problemen met gezondheid
en diëten ontnemen het plezier
om iets lekkers klaar te maken.
‘Lekker Gezond Goedkoop’ wil een
steuntje in de rug bieden. Dit project ging begin dit jaar als ‘Cuisine
Anti Crise’ van start, een initiatief
van ds. Françoise Weber van de
Waalse Kerk in Leiden. Samen met
Cello, waarin Leidse huisartsen en
diëtisten samenwerken. Diaconaal
Centrum De Bakkerij ondersteunt
het project.
Er zijn twee activiteiten:

• Verzamel-Gezond-Actie
Inzamelingsactie bij de Leidse kerken voor gezonde, eiwitrijke producten, zoals vis, vlees en peulvruchten. Dit zitten niet in het gewone
voedselpakket van de Voedselbank.
Binnenkort is er meer informatie
over deze actie bij de kerken met
poster, flyer en lijst van de benodigde producten.

zorgen, gezondheidsproblemen
of sociaal isolement op zoek
zijn hun kook- en
eetgewoonten in een gezellige omgeving te verbeteren. Zo kunnen mensen
al doende leren minder afhankelijk te
zijn van hulpverlening zodat ze weer de
regie over hun leven krijgen. De Waalse
Kerk, de Oud Katholieke Kerk en de
Stichting Community Service Rotary
Leiden hebben al een atelier financieel
ondersteund.
Meer info www.debakkerijleiden.nl.

• Zinvol Koken
Kook-ateliers waarin deelnemers
leren een goedkope, gezonde maaltijd te maken met eenvoudige ingrediënten. Zinvol Koken is vooral
bedoeld voor mensen die door geld-

Zaterdag 21 september, Internationale Dag van de
Vrede, Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden

Bisschop Van den Hende: “Menselijke vorming is
fundament bij opleiding priesters en diakens”
Op 1 oktober vierde het centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn het
25-jarig jubileum. Bisschop Van den Hende hield een inleiding, waarin hij benadrukte dat de menselijke vorming het fundament is voor de verdere vorming van
priesters en diakens: de geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. “Pastorale ijver, intellectuele inspanning en vroomheid zijn zeker belangrijk, maar zij mogen in de opleiding tot priesters of diakens nooit in de plaats komen van een passende menselijke vorming van de persoon van de kandidaat,” aldus de bisschop.
Meer over de inleiding van mgr. Van den Hende op www.bisdomrotterdam.nl.

Rondom de Kerk
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In het nieuwe seizoen is weer een afwisselend
programma! In oktober is dat ‘armoede en budget’. De jongeren krijgen onder andere een rondleiding bij de Voedselbank en gaan appels plukken in Lisserbroek voor de Voedselbank. In december staat ‘Dak- en thuisloos’ centraal, met
een introductie over de activiteit en samen met
daklozen soep uitdelen op de Haarlemmerstraat.
Daar worden ook kerstballen verkocht en mutsen, wanten en sjaals ingezameld. Die breng je
daarna bij de dak- en thuislozen. M25 Leiden is
een project vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Meer info
op www.m25leiden.nl of op www.debakkerijleiden.nl. Meedoen? Stuur een bericht naar aan
jeroenernst@debakkerijleiden.nl met je naam,
telefoonnummer (mobiel) de activiteit waar je
aan mee wilt doen.

Diaconie Franstalige Afrikanen

Wereld toegewijd aan Onbevlekt Hart van Maria
Paus Franciscus heeft op zondag 13 oktober de wereld toegewijd aan het
Onbevlekt Hart van Maria. In alle bisdommen van de wereld is die dag extra gebeden tot de Moeder Gods. Zaterdag 12 oktober nam de paus het genadebeeld
van Onze Lieve Vrouw van Fatima in ontvangst, dat voor de gelegenheid naar
Rome was overgebracht. Het is bekend dat de paus kort na zijn verkiezing aan de
patriarch van Lissabon vroeg zijn pontificaat aan Onze Lieve Vrouw van Fatima
toe te wijden. 13 Oktober is evenals 13 mei een belangrijke dag in de devotie
tot Onze Lieve Vrouw van Fatima. 13 Oktober is de dag waarop Maria in 1917 in
Fatima voor het laatst verscheen aan drie herderskinderen.

M25 maakt weer een
vliegende start!

Steeds meer mensen sloten zich op deze Marktdag aan. Dit jaar werd stilgestaan bij
Syrië en gebeden voor slachtoffers van de strijd en de moedige vredesbemiddelaars.
De Vredeswake was georganiseerd vanuit de Leidse kerken samen met onder meer de
mensen van de Leidse Turkse moskee. De Imam van deze moskee, Fatih Atik, (foto)
zei onder meer: “…Ze zeggen onschuldige mensen aan te vallen in naam van Allah.
Maar Allah heeft de religie gegeven om mensen het leven te geven, niet om hun leven te
nemen. In geen enkele godsdienst is ruimte voor onderdrukking, doden, terrorisme of
volkerenmoord. We veroordelen iedereen die zonder aarzeling het vuur opent op vrouwen en kinderen. Moge Allah de doden genadig zijn en moge de gewonden herstellen.
We wensen een spoedige bevrijding en daar bidden we voor.”
Rondom de Kerk
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Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA) geeft in het
tweede jaar vooral aandacht aan schuldenbegeleiding, studie en opleiding, en gemeenschapsvorming. De Franstalig Afrikaanse mannen en vrouwen
komen regelmatig bijeen in een zogenaamd ‘Conseil
de la communauté’ om van alles te bespreken. Zo is
de wens ontstaan een gemeenschappelijke onderneming op te richten: een kapsalon. Plannen hiervoor
worden verder uitgewerkt. In het eerste jaar lag de
aandacht vooral op directe hulpverlening van schrijnende gevallen van meestal uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals onderdak, levensonderhoud en juridische ondersteuning. De DFA werkt vanuit Diaconaal
Centrum De Bakkerij.

Bestuurszaken

Ontwikkelingen bij de Sint Jan en De Goede Herder

Kerkgebouwen, een last of een lust?
Overal lees je dat kerkgebouwen dicht
moeten, gaat dat ook in Leiden en
ommelanden gebeuren? Is er ook
positief nieuws in dit verband?
Als u er alleen in de krant over leest,
dan boft u. Voor veel parochianen in
de ommelanden van de HH.
Petrus en Paulusparochie is kerksluiting helaas heel dichtbij gekomen. Op maandag 14 oktober was er
een drukbezochte informatieavond
in Zoeterwoude Dorp, belegd door
de beheercommissie en pastoraatgroep van de Sint Jan. Op zondag 29
september mocht ik in een bomvolle
Menswordingskerk in Leiderdorp
vertellen dat we een huurder hadden
gevonden voor dit kerkgebouw.

Menswording- en Meerburgkerk
Om met het laatste te beginnen, het
besluit om De Menswording te sluiten is een tijd geleden door de
bisschop genomen. De bisschop
heeft beloofd dat de kerk pas dicht
gaat als de Meerburgkerk in Zoeterwoude Rijndijk, ook onderdeel van
de De Goede Herder, van buiten en
van binnen was opgeknapt. Elders
kunt u lezen dat een begin is gemaakt met de kruiswegstaties, maar
voor het grote werk is veel geld nodig, dat voor een deel uit de verkoop
van De Menswording moet komen.
De gedeeltelijke verhuur maakt het
mogelijk te blijven kerken en toch
alvast geld op te brengen voor de
restauratie. Je kunt het dus zien als
slecht nieuws omdat de kerk wordt
verhuurd, of als goed nieuws omdat
de kerk door kan draaien. Voor de
koren, werkgroepen en beheerders
(technisch en organisatorisch) is
het wel inschikken maar men ziet de
noodzaak.
Het gemengd koor van De Menswording gaat samen met dat van de
Meerburgkerk waardoor de kwaliteit
ook op langere termijn gegarandeerd
is. Dat is goed nieuws, want de kerkgangers in beide kerken waren verwend geraakt en koorleden worden
net als de kerkgangers ouder! Koren-

fusies
zijn nooit
simpel, maar men is vol
goede moed na een ongelukkige start.

Moeilijke keuze in Zoeterwoude Dorp
In Zoeterwoude Dorp ging de avond
over de keuze welke kerk dicht moet: de
oude Sint Jan die net buiten het dorp

staat, in Zuidbuurt, of de moderne
Christus Dienaar midden in het dorp.
Eerst liet de architect van het bisdom zien wat er mogelijk was met
beide kerken. Daarna schetste
pastoraal werker Marlène
Falke een wenkend perspectief wat de gelovige gemeenschap zou kunnen zijn en
doen de komende jaren. Als
je weet wat de mensen en
de gebouwen te bieden hebben, kun je beleid maken. De
ruim honderd mensen gingen
in groepjes aan de slag en aan
het eind waren er allerlei ideeën
en suggesties. Geen onvertogen
woord, er was veel positieve energie.
Natuurlijk doen sluiten pijn, maar je
kunt het ook als een kans zien!
Beide processen lopen al heel wat jaren, maar nu lijkt er toch tempo in te
komen. Dat geeft energie!
Wilbert van Erp,
vice-voorzitter HH. Petrus en
Paulusparochie

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Francesca Ambrogetti & Sergio Rubin
Titel Paus Franciscus: Leven en denken van Jorge
Bergoglio
Uitgever Adveniat 2013 Prijs € 19,50
ISBN 978 94 91042 77 5 Aantal pagina’s 216
Jorge Bergoglio werd op 13 maart 2013 paus
Franciscus. Wie is deze zoon van Italiaanse
migranten die in 1936 in Beunos Aires werd
geboren en na drie jaar scheikunde als 21-jarige besloot priester te worden. Ambrogetti
en Rubin spraken met hem. Het in 2010 verschenen boek ‘El Jesuita’ is nu opnieuw uitgegeven. De paus vertelt over zijn jeugd,
zijn priesterroeping, zijn ervaringen in het
onderwijs en het pastoraat en over zijn jaren als aartsbisschop van Buenos Aires.
Over zijn roeping zegt hij: “Kijk, je bent ge-
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liefd om wie je bent, je bent uitverkoren.
Het enige dat je moet doen, is die liefde tot
je toelaten. Dat is het aanbod dat mij werd
gedaan.” Over een deel van zijn leven zegt
hij: “Ik deed alsof ik Tarzan was.” Wijzer
geworden weet hij dat wij geduldig de weg
moeten gaan: het is de tijd die doet rijpen.
Dat vraagt geduld met de ander en geduld
met ons zelf.
Het is een uitstekend boek om kennis te maken met de persoonlijkheid en het denken
van de paus.

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.

Schuitje varen, wijntje drinken

Vriendjes van Franciscus

Daarmee is het nieuwe seizoen gestart voor de vrijwilligers
van de Hartebrugkerk. Er staat weer een heel jaar lang veel
te gebeuren voor deze vrouwen en mannen. Zij zetten zich
belangeloos in, op allerlei verschillende manieren, om de
Hartebrug een warme welkome gelegenheid te laten zijn
voor de liturgie en voor al die andere activiteiten die in de
kerk en in de Romanuszaal plaatsvinden. Een vrij groot aantal
van de vrijwilligers woont zelf niet in Leiden. De Hartebrugkerk weten ze uitstekend te vinden, maar het is ook leuk om
de stad vanuit een andere ooghoek te zien: vanaf het water!
De ‘echte’ Leidenaars onder dit gezelschap wisten de informatie van de schippers met hun persoonlijke verhalen over
de stad uitstekend aan te vullen. Dat een van de boten op de
terugweg motorpech kreeg mocht de pret niet drukken. Zondag 1 september was een leuke start van het nieuwe seizoen.

Op zaterdag 14
september stonden
acht enthousiaste
kinderen rond de
doopvont, alle ogen
gericht op onze babypop die gedoopt
moet worden. Ook
de bezoekers van
de Open Monumentendag keken
nieuwsgierig mee!
Het was een mooi begin voor onze catechese-club, ‘Vriendjes van Franciscus.’ Ons thema dit jaar is ‘Bijbelse Landschappen’ en eenmaal terug in de sacristie hebben wij twee grote
Bijbelse rivieren voorgesteld. Op de tafel, aan beide kanten
van een lange blauwe strook, lagen er mummies, piramiden
en een piepkleine Mozes in zijn biezen mandje. Natuurlijk
moest dit alles de rivier de Nijl voorstellen. Maar plots verdwenen de piramiden, en daar stond Jezus, duif boven zijn
hoofd, samen met Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Ons derde verhaal ging over Jezus die de vrouw bij de
waterput levend water aanbood. De rollen werden gespeeld
door twee Playmobil poppetjes compleet met emmertje.
Ook hebben wij de kinderen verteld over mensen in andere
landen die lang moeten lopen om schoon water te halen
en hoe wij ze kunnen helpen. Daarna heeft ieder kind een
eigen emmertje versierd met daarop de woorden ‘Schoon
water voor iedereen.’ De kinderen gaan geld sparen of inzamelen en op Wereld Water Dag 22 maart 2014 geven zij dan
het geld aan een schoon water project.
Onze volgende bijeenkomst is op zaterdag 7 november (vanaf 14.00 uur) in de sacristiezaal. Alle kinderen van groepen 5,
6 en 7 zijn van harte welkom.
Victoria Twist

Macht en Pracht
Het gaat niet om macht in de Hartebrugkerk, maar pracht is
er wel te ervaren, niet alleen in het kerkgebouw zelf maar
ook in het museum Greccio. De vele bezoekers van de Open
Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september hebben dat ook uitstekend weten te waarderen.
Op zaterdag telden we 2044 bezoekers in de kerk en 78 in
het museum. Op zondagmiddag nog eens 1663 in de kerk en
142 in het museum. Bij de rondleidingen ontstonden leuke
gesprekken. Sommigen waren nieuwsgierig, keken vol bewondering rond. Anderen lieten nostalgische gevoelens de
vrije loop: nog één keer in die biechtstoel zitten waar de
jeugdzonden werden beleden. Heel veel kaarsen werden
aangestoken. Machtig mooie dagen en prachtige aantallen!
Rondom de Kerk

Het Hartebrugkoor in Luxemburg
Van 5 tot en met 8 september is het Hartebrugkoor op reis
geweest in Luxemburg en omgeving. Vanuit ons hotel in de
prachtige stad Trier werden mooie uitstapjes gemaakt. De
uitbundige zonneschijn en hoge temperatuur deden nog
een schepje bovenop de vakantievreugde. Maar er moest
ook gewerkt worden! Voordat er goed gezongen kon worden in de mis en het concert in de St. Martin te Dudelange
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AGENDA

en in de basiliek van
St. Willibrordus te
Echternach
werd
nog een uitgebreide
repetitie gehouden
in het hotel. Een
uitgelaten
bonte
avond stond in schril
contrast met de opperste concentratie en het ingetogen optreden de volgende dag. Maar genieten was het van beide! Bij het slotdiner
op zondagavond werd welverdiend eer betoond aan onze
reiscommissie en dirigent, maar werd ook een van onze
trouwe koorleden gehuldigd. Ans Looman, sopraan, kreeg
door voorzitter Roeland van Velzen het ereteken van de
St. Gregoriusvereniging opgespeld voor 25 jaar kerkelijke
koorzang. Als u dit leest wilt u misschien ook wel lid worden van dit fantastische koor dat niet alleen aan kwaliteit
maar ook aan gezelligheid werkt. Dat kan, bezoek op geheel vrijblijvende basis de repetitie op woensdagavond in
de Romanuszaal, achter de kerk. Vanaf 19.45 uur bent u
van harte welkom!
Meer info op onze site: www.hartebrugkoor.nl.

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

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

Kinderwoorddienst
Met indeling voor kinderen van groep 1 t/m 3 en van
groep 4 t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de zondagviering op:
3 november, 17 november
1 december, 8 december
15 december

Vespers
Op dinsdag en donderdagmiddag in oktober en in de
Advent om 16.30 uur
in de dagkapel o.l.v.
Marlène Falke pw.

In Memoriam

Bijbellezen

Jeanne Zwetsloot
Geboren 26-02-1922, overleden 18-08-2013
35 jaar lang heeft Jeanne als huishoudster voor ‘de
paters’ gezorgd, met haar eigen appartementje bij de
pastorie. Toen ze 70 was stopte ze, maar nog 10 jaar
ging Jeanne door met vrijwilligerswerk in de Hartebrug. Ze deed dit alles toegewijd en opgewekt. In de
Pro Ecclesia et Pontifice drukte de parochie haar waardering uit voor al dit werk. Evenzeer op 24 augustus
door de aanwezigheid van velen bij de uitvaart in de
Hartebrugkerk. Haar familie noemde haar een zondagskind: op zondag geboren en 91 jaar later op zondag overleden, de dag des Heren, de dag van Pasen.
Dat zij nu het eeuwig Pasen bij God mag vieren.

Op donderdagochtend
Na de viering van 09.00 uur
o.l.v. Bas van Pampus pw.

Koffiedrinken
Na de zondagviering in de Romanuszaal op: 3 november
17 november, 01 december

Ouderensoos
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

Pater Bertram van Winden ofm.
Geboren 10-10-1922, overleden 23-09-2013
In 1941 is hij ingetreden in de orde van de Franciscanen en in 1948 priester gewijd. Vanaf 1967 was hij
lector aan de Universiteit Leiden in de Griekse taal en
letterkunde, later hoogleraar. In 1981 werd hij geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. In 2004 werd hij benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Gedurende zijn leven was
hij op vele plaatsen actief in het pastoraat, vele jaren
in onze Hartebrugkerk en later in Wijckerslooth te
Oegstgeest. Ontelbaar zijn de vieringen van doopsel,
huwelijk en uitvaart waarin hij is voorgegaan.
Hij was een warme en nabije mens voor velen.
De uitvaart heeft zaterdag 28 september plaatsgevonden in de Willibrorduskerk te Oegstgeest, waarna de
begrafenis volgde op het kerkhof van de Franciscanen
te Katwijk aan den Rijn.

Rondom de Kerk

Voedselbank

Zondag 17 november
15.00 uur, gastkoor Dzvinochok uit Oekraïne
Zaterdag 7 december
20.15 uur Leids Studenten
Koor en Orkest Collegium Musicum Mozart - Beethoven
Zondag 8 december
15.00 uur Leids Projectkoor
o.l.v. Fokko Oldenhuis Russische Schnitt
Zondag 15 december
15.00 uur Kerstconcert door
Het Hartebrugkoor m.m.v. Leiden Sinfonietta
o.l.v. Theo Goedhart

Vergaderingen
Beheercommissie
Iedere eerste donderdag
van de maand om 20.00 uur
Parochiecentrum

Pastoraatgroep
29 oktober om 11.00 uur
Parochiecentrum

Collectantencollege
17 december om 20.00 uur
Bijsacristie

Hartebrugberaad
2 december om 20.00 uur
Bijsacristie

Gedoopt
29 september
Fabian Boom
zoon van Michaël Boom en
Monica van der Meer

Inzameling in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk
op zondag: 3 november
1 december

20 oktober
Job Wijnen
Zoon van Jasper Wijnen en
Hanneke Wijers

Koren

Getrouwd

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

Concerten
Dinsdag 29 oktober
13.00 uur Lunchconcert door
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Choir of St. John the Baptist,
Knaresborough (UK)
o.l.v. David Salter
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6 september
Gerardo Michael Toso
Carruitero en
Marieke van der Zon
19 oktober
Michiel Christiaan Baron
Mackay en
Jenny Maria Schreurs.

DE GOEDE HERDER
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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.

Veranderingen in de Menswording
Na een indrukwekkende gezinsviering met begeleiding van
ons Kinderkoor, vroeg Wilbert van Erp, vice-voorzitter van
het parochiebestuur HH. Petrus en Paulus, nog even kort de
aandacht van de op zondag 29 september in de Menswording aanwezige kerkgangers.
Hoewel al sinds begin 2010 bekend is dat op termijn de
Menswording aan de eredienst onttrokken zal worden, is
het tijdstip waarop dat gebeurt nog niet zeker.
Een en ander hangt nauw samen met de restauratie en de
herinrichting van de Meerburgkerk.
Nadat de restauratie van de buitenzijde van deze kerk in
2011 was afgerond, kwam de aandacht te liggen op het herinrichten van het interieur. Het Bisdom heeft destijds aangegeven dat de Menswording pas gesloten wordt als de verbouwing van de Meerburg gereed is.
En hoewel de Werkgroep Herinrichting vol ambitie aan de
slag ging in voorjaar 2010 kon pas onlangs gestart worden
met het eerste restauratiewerk.

woon doorgaan. Dat geldt in principe ook voor vieringen op
woensdagochtend en donderdagavond.
Het verhuren helpt om het gebouw zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor de geloofsgemeenschap.
De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om de verbouwing van de Meerburgkerk te realiseren. De belofte van het
Bisdom is dus niet uitvoerbaar zonder verhuur.
De mogelijkheid tot verhuur aan derden zal hierdoor wel
sterk beperkt worden.
Bouwtechnisch wordt vooral gekeken naar extra geluidsisolatie en zijn enkele ruimten niet langer beschikbaar voor
drukwerk en opslag.
Pastor Olsthoorn verwoordde de gevoelens van velen: “We
weten dat er kerken gesloten moeten worden. Maar toch
doet het ons pijn omdat zovelen die hier in de kerk aanwezig zijn dit gebouw met eigen guldens hebben gerealiseerd.
De Menswording bepaalde een belangrijk stuk van ons leven. Dan doet het iets met je als je weet dat het een keer
voorbij zal zijn.”

Agenda

Sint Caecilia uit Zoeterwoude Dorp een aantal liederen uit
hun repertoire. Maar ook de Musicalgroep uit de Dorpskerk, Happy Together en het Shantykoor uit de Weipoort
waren present, naast het Jongerenkoor en het Dames- en
Herenkoor uit onze eigen parochie.
Heel speciaal waren de optredens van Poolse gasten uit
Osieczna, de partnergemeente van Zoeterwoude.
Gerard van der Hulst, voorzitter van de Stichting Zoeterwoude–Osieczna vertelt daarover: “Sinds 1993 bestaan er
officiële contacten tussen de gemeenten Zoeterwoude en
Osieczna. Maar eigenlijk gaan de banden van Zoeterwoudenaren met Polen al veel verder terug.
Ten tijde van de Koude oorlog verzorgden zowel Rijndijkers als Dorpers al hulptransporten naar Polen. Inmiddels
bestaan er zeer warme onderlinge banden met regelmatig een uitwisseling.”
Nu was het de beurt aan een Pools muziekkorps, ondersteund door majorettes en een meisjesgroep. Laatstgenoemde dames kregen een daverend applaus na een
prachtig gezongen Ave Maria, gevolgd door verschillende
traditionele liederen en een in het Nederlands gezongen
lied.
Ons Jongerenkoor verraste de Poolse gasten daarop met
het Taizé-lied Bog Jest Miloscia (God is vergeving, God is
vol liefde). Het was een warm samenzijn!

Allerzielen in het Licht 2013

Het Parochiebestuur van De Goede Herder was in 2010 al op
zoek gegaan naar een mogelijke gegadigde voor de Menswording. Uiteraard stellen zowel de gemeente Leiderdorp
als het Bisdom eisen aan een nieuwe gebruiker.
Met een serieuze belangstellende, een uitvaartondernemer,
werden de gesprekken door het nieuwe HH. Petrus en Paulusbestuur voortgezet. Naar verwachting gaat de verhuur
aan het uitvaartcentrum al ergens in november in met een
looptijd van 3 jaar. Daarna is de huurder van plan het pand
te kopen.
Tot dat moment wordt de kerkzaal niet aan de eredienst
onttrokken. De vieringen op zondagochtend blijven dus geRondom de Kerk
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Korenavond in de Meerburgkerk
In het kader van de Zoeterwoudse Kunstroute was de Meerburgkerk in het weekend van 21 en 22 september geopend
voor liefhebbers van allerhande kunstzinnige uitingen.
Zeer veel belangstelling was er ook voor de jonge restaurateurs van de kruiswegstaties. Enthousiast vertelden zij over
hun werkwijze en over de specifieke eisen die aan deze vorm
van restaureren worden gesteld.
Op zaterdagavond was er in de kerk een avondvullend programma met bijna alle Zoeterwoudse koren in de hoofdrol.
Zo vertolkten o.a. Eigentijds Koor Iduna en parochieel koor
Oktober 2013

Op 2 november viert de Kerk van oudsher Allerzielen; een
dag van herdenken en bidden voor onze overledenen.
Voor wie persoonlijk verlies te dragen kreeg, stemt deze
dag tot droefheid, veel herinneringen zullen juist dan
weer boven komen. Wij willen dat als parochiegemeenschap met elkaar delen.
Dit jaar bieden wij op Allerzielen twee mogelijkheden om
te herdenken.
Er is die dag om 19.00 uur een gedachtenisviering in de
Menswordingkerk. In deze viering zullen wij samen bidden voor rust en vrede bij God voor de overledenen, maar
ook om vrede en overgave voor wie achterbleven.
Op 2 november is er ook een viering in de Meerburgkerk.
De gedachtenisviering in deze kerk begint om 19.15 uur.
Hierna wordt iedereen uitgenodigd, rond 19.45 uur, om
naar het parochiekerkhof te gaan om met de symbolen
van licht, zegening, zang, en gebed, troost te vinden.
In beide kerken zal ter nagedachtenis aan iedere overledene van het afgelopen jaar een lichtje ontstoken worden. U kunt dit lichtje met de naam van de overledene na
afloop meenemen.
Na het samenzijn nodigen wij u uit om samen koffie, thee
of warme chocolademelk te drinken en even na te praten.
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 pagina 34 en 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 elke 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 2
november en 7 december.
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Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof
tel. 071 589 16 26

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
niet alleen over de betekenis van
geloven voor jezelf, maar ook
over de nodige basiskennis van
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

Caroline Gabriëlle van Jaarsveld
op 29 september

Overleden
Cornelis Leonardus Piket
op 7 augustus
Anna Cornelia de Jong – van der
Poel op 7 augustus
Hendrik van Polanen
op 24 augustus
Theodorus Willem Pet
op 29 augustus
Marten Blok op 4 september
Elisabeth Catharina Vreeburg Dolle op 10 september
Petronella Antonia Maria van
Heuzen – Koot op 19 september
Gerarda Johanna Hoogervorst –
Hockx op 20 september
Cornelia Johanna Jacoba Brussel
– de Romijn op 21 september
Wilhelmus Johannes van Mil
op 24 september

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

Beheercommissie
Gerard van der Hulst, Leo Koot,
Martin Schermer

O.L.VROUW HEMELVAART/ SINT JOSEPH

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

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel. 071 – 521 81 13. Website: www.stjosephleiden.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.

Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie

Allerheiligen en Allerzielen

Goede Herder gaat weer beginnen

Ziekenzalving Overrhijn 22 november

Op 1 november vieren we het Hoogfeest van Allerheiligen.
Het is afkomstig uit de Keltische liturgie en het feest komt
waarschijnlijk uit Ierland. In het jaar 800 is het naar het vasteland van Europa gekomen. Daarna heeft Rome het in de
kalender vastgelegd. We gedenken alle heilige mensen die
voor ons hebben geleefd en nu dicht bij God zijn. Daarom
vragen we ze voor ons te bidden. Als de heiligen voor ons
bidden worden de hemel en de aarde weer met elkaar verbonden.

Wegens succes en groei zijn er vanaf november twee Goede
Herder catechesebijeenkomsten per week:
• zaterdag 9.15 – 10.45 uur voor kinderen van 3 tot 6 jaar:
start 2 november (ouders die dat willen, kunnen ondertussen naar de Lodewijkmis om 09.30 uur en de aanbidding!)
• maandag 16.00 – 17.30 uur voor kinderen van 6 tot 9 jaar;
start 4 november
Zie verder de website: www.catechesegoedeherder.nl.

Hoewel er geen Eucharistievieringen meer zijn in Overrhijn,
is er wel elk jaar een gebedsdienst waarbij de Ziekenzalving
wordt gegeven aan bewoners.
Dit jaar vrijdag 22 november om 10.30 uur.
Familieleden zijn natuurlijk ook van harte welkom hierbij.

Naar school op Haïti

Op de dag na Allerheiligen, 2 november wordt Allerzielen
gevierd. Wij bidden dan voor alle overledenen. Nu waren
we in de Kerk al lang gewend om voor de overledenen te
bidden, maar de speciale datum 2 november werd in Cluny
in de 10e eeuw blijvend opgenomen. In de 13e eeuw kreeg
het de naam Allerzielen. Het gebruik verspreidde zich snel
via de kloosterorden. Later breidde het zich verder uit en
gingen priesters op die dag op een speciale manier drie H.
Missen lezen. Paus Benedictus XV maakte het in 1915 officieel. Tegenwoordig wordt bij de begrafenis een kruisje met
de naam van de overledene opgehangen. In de eerstvolgende Allerzielenviering kan de familie het ophalen. Met Allerzielen gaan familieleden bloemen brengen naar de graven.
Annelies Cremers

Hierbij weer wat impressies
van het College Sint Joseph
op Haïti. Geweldig dat we dit
kunnen ondersteunen vanuit
onze eigen Sint-Josephkern!
Pastoor Verdieu bedankt ons
voor de bijdrage aan het dak
en de tweede verdieping van
de school. De school was te klein geworden na de toestroom
van kinderen uit de hoofdstad na de aardbeving in 2010. De
extra verdieping biedt weer ruimte voor alle kinderen.

1e zondag extra gebed restauratie
Zoals u weet staat al jaren in de startblokken dat het kerkgebouw opgeknapt gaat worden. Weg met de emmers en
steunbalken. Maar telkens komt er iets tussen en natuurlijk
de zorgen rond de financiën blijven. Twee redenen om voor
deze intentie extra te gaan bidden. We zullen voortaan elke
eerste zondag van de maand aansluitend aan de Mis tot
13.00 uur aanbidding houden en samen speciale gebeden
bidden (zoals de Litanie van Sint Joseph). Uiteraard is dit een
uitnodiging. Wie na de Mis weg wil, kan zijn/haar weegs
gaan. En om 13.00 uur is er zeker nog koffie te krijgen.
We gaan dan speciaal bidden voor deze 2 intenties:
• spoedige aanvang van het groot onderhoud van het gebouw
• voldoende financiële middelen voor dat onderhoud en
voor de Josephkern
Natuurlijk ontslaat dit ons er niet van zelf ook stappen te zetten en te blijven ijveren. Maar een geloofsgemeenschap waar
de Eucharistische Jezus centraal staat en dus (licht) groeit, zal
altijd ook tegenstand krijgen, die vooreerst door de aanbidding beantwoord dient te worden. We durven immers wat
dieper te kijken, dan alleen het zichtbare. We hopen dat velen van u deze eerste zondagen mee komen bidden.
Mede namens de Beheercommissie en Pastoraatgroep,
Pastoor Smith

Gebedje voor de overledenen
door Ambrosius van Milaan

Heer en God men kan voor anderen niet beter wensen,
dan wat men voor zichzelf verlangt.
Zo bid ik U dan:
scheid mij na mijn
dood, smeek ik U,
niet van hen die ik
op aarde zo teder
heb liefgehad.
Ik smeek U, o God,
haast U deze geliefde kinderen
in de schoot van
het leven aan te
nemen.
Geef hen in plaats
van het korte aardse leven
het eeuwige geluk.

Rondom de Kerk
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Poolse Mis Op de tweede en
vierde zondag van de maand
om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van
10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding, aanbidding.

Misdienaaruitje 8 september

Agenda

Wat een leuke kinderen die misdienaars en altaarassistenten.
Voor geen kleintje vervaard namen ze hoog in de bomen de
lastigste obstakels. Prachtig vonden ze het klimbos. ’s Morgens
regende het, ’s avonds kwam het met bakken uit de hemel,
maar tijdens het klimmen scheen de zon. Soms had je fraaie
doorzichten op de Kralingse plas.
Na de Mis begon het uitje met een lunch en een quiz: Hoe heten de liturgische voorwerpen? Dat bleek lastiger dan gedacht.
In teams van oudste met jongste kinderen en zo naar het midden gingen ze om beurten de sacristie in. De allerjongste wist
als enige wat ‘de pateen’ was. Voor de winnaars waren er medailles, bekers en snoep. Vervolgens leidde Bas van Pampus,
onze pastoraal werker, een meer persoonlijke ronde. Elk team
boog zich getweeën over de vragen en deelde de antwoorden
daarna in de groep. De misdienaars vonden collecteren en bellen vaak het leukst en de altaarassistenten het leidinggeven
en wieroken. Op de vraag waarom ben je misdienaar geworden, werd het vaakst genoemd dat het “leuk werk” is. Bijna
de helft gaf als reden het fijn te vinden om dichtbij de Heer te
zijn. Ook zeiden ze: “Dan heb ik wat te doen tijdens de Mis”;
“Ik vind het gezellig, leer zo meer mensen kennen” en “Ik vind
het bijzonder om dat te mogen doen op het altaar”.
In het klimbos werden de teamgenoten buddies, althans, voor
zover het er nog van kwam. Op de vraag “Heb je tijdens het
klimmen iets ervaren wat je kunt vergelijken met het geloof?”,
kwam het volgende antwoord: “Er zijn obstakels op je weg,
maar je bent altijd gezekerd, net zoals God altijd bij je is.”
Voor mij een mooi slot van een leuke middag.
Mariolein Brink-van Delft,
coördinator misdienaars.

November
Vrijdag 1 November
Allerheiligen
9.00 uur Mis in Petrus
19.00 uur Mis in Lodewijk
Zaterdag 2 November
• Start Goede Herder 3–6 jaar
• 10.30 uur Allerzielenmis in
Josephkerk
• Aansluitend Pater Pio Gebedsgroep

December
Zondag 1 december
Na de Mis gebed voor de restauratie
Dinsdag 3 december
• 20.00 uur Het geloof doorgeven aan je kinderen
• Avond 1 boek van Paus
Benedictus over Kerstmis
Zie de catechesefolder
Zaterdag 7 december
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor in Petruskerk
Dinsdag 10 december
Avond 2 boek van Paus
Benedictus over Kerstmis
Woensdag 11 december
11.00 – 12.00 uur open kerk met
aanbidding en Rozenkrans in
Petruskerk
Donderdag 12 december
Heer, leer ons bidden,
Lodewijkkerk 19.30 uur

Maandag 4 november
Start Goede Herder 6-9 jaar

Dinsdag 17 december
Avond 3 boek van Paus
Benedictus over Kerstmis

Dinsdag 5 november
20.00 uur Het geloof doorgeven aan je kinderen
Zie de catechesefolder

Donderdag 19 december
10.00 uur Senioren en KBOMis,
Ridderzaal

Donderdag 7 november
Heer, leer ons bidden, Lodewijkkerk 19.30 uur
Vrijdag 8 november
Impulsavond 24uurs aanbidding. Zie Lodewijkpagina

Dinsdag 12 november
Lezing: De Mis en andere vieringen, zie catechesefolder
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Vrijdag 22 november
10.30 uur Ziekenzalving
Overrhijn

Zondag 3 november
Na de Mis gebed voor de restauratie

Zaterdag 9 november
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor in Petruskerk

Rondom de Kerk

Woensdag 13 november
11.00 – 12.00 uur open kerk met
aanbidding en Rozenkrans in
Petruskerk

Oktober 2013

Tijden met Kerstmis
Dinsdag 24 december
• 17.00 uur Kinderkerstviering
• 22.00 uur Nachtmis met SintJosephkoor
Woensdag 25 december
11.30 uur Hoogmis met Magnificatkoor
Donderdag 26 december
2e kerstdag
11.30 uur Mis met samenzang
Kerststalbezoek op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 13.00
tot 15.00 uur.

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.

De dood is niet het einde...

FAMILIEBERICHTEN

Kerkhoven vol met kaarsen en de doden en levenden een ogenblik samen op dezelfde plaats.
Ze zoeken elkaar zonder elkaar te kunnen bereiken. Er is ergens een vreselijke scheiding en
een grenzeloze onmacht en toch is het goed
om samen te komen in de tuin van namen. Namen die we niet willen – kunnen – vergeten.
Niemand weet raad met de dood, is de dood
het einde of niet?
Het geheim van God of de oneindige leegte,
hangt samen met het geheim van leven en
dood of je nu gelovig bent of niet. Maar ik
wens; dat is de hoop! Hoop dat mensen jou gedenken… je naam nog zullen noemen.
Zelf moet men verder.. maar hoe doe je dat
wanneer je een geliefde aan de dood bent verloren? Voor iedereen zal het antwoord anders
zijn. Het is goed om samen te komen en Allerzielen is daarvoor een mooie traditie.
Ook dit jaar wordt ons kerkhof weer een plaats
van licht en ontmoeting.
Om 19.30 uur is er een korte bijeenkomst in de
Sint Jan waarna we naar ons kerkhof toe gaan
om daar de graven te zegenen en elkaar te
troosten en te steunen. Want herinneringen,
die ons doen glimlachen of huilen, verrijken
ons leven.
November, het maakt ons stil van binnen en het
brengt ons tot nadenken!
We zien u graag bij deze mooie traditie van elkaar ontmoeten en gedenken.
Margreet Onderwater, gebedsleider

Van de beheercommissie
Binnen de vergadering van de
beheercommissie is natuurlijk het
item ‘kerkgebouwen’ een zwaarwegend onderdeel. Als u dit blad
onder ogen krijgt is de parochieraadpleging op 14 oktober inmiddels al achter de rug. (Zie pg. 9).
Een ander agendapunt was de
vrijwilligersavond die op 24 januari 2014 staat gepland. Alle vrijwilligers van onze parochiekern
mogen deze datum alvast note-

Overleden

ren. Een uitnodiging volgt nog.
Vanaf het immer goed verzorgde kerkhof
komt af en toe ook een verzoek. De vrijwilligers verzetten zwaar werk bij het graven van
een graf en vragen hiervoor aandacht.
De kerkverzekering komt met veiligheidseisen, maar ook met premieverhoging. En dit alles moet zeer kritisch bekeken worden.
Bij de kerkdeur van de Sint Jan hangt sinds kort
een kastje met kerkelijke/parochiële info. Informatie en communicatie is altijd een groot goed.
Ook zal de beheercommissie zich buigen over
het hergroeperen van stoelen in de Christus
Dienaarkerk. Mogelijk kan het tot meer betrokkenheid met elkaar leiden.
Plezierig is ook u te kunnen vermelden, dat er
een goede communicatie is tussen pastoraatgroep (PG) en de beheercommissie (BC). Dat is
prettig werken! Graag tot ziens in de vieringen.
Nell Kaarls-Wolke, beheercommissie

Zoeterwoudse Missieveiling 2013
Op zaterdag 26 oktober wordt voor de 39e
keer de missieveiling gehouden in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg in Zoeterwoude
dorp.
In de beginjaren waren er nog 11 missionarissen uit Zoeterwoude actief, inmiddels is een
groot aantal van hen overleden of in ruste.
Hun werk wordt voortgezet, door geestelijken of door (jonge) vrijwilligers en dat blijven
wij van harte ondersteunen. Een binding met
Zoeterwoude is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het veilingfonds. Vele gewone, bijzondere en speciale kavels zullen onder de hamer komen. Om
19.00 uur start de kinderveiling en om 20.00
uur mogen de volwassenen ook meebieden.
Meer informatie: tel. 580 11 59.
Werkgroep Missie en Ontwikkeling
Adri Straathof

Rondom de Kerk
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16 augustus
Ben van der Geest 78 jr.
6 september
Jacobus Onderwater 88 jr.
10 september
Patty Bosman 58 jr.

Evenementen
Missieveiling

Zaterdag 26 oktober
Muziekcentrum
Schenkelweg 6
Zoeterwoude-dorp
19.00 uur Kinderveiling
20.00 uur Start veiling

Bijzondere vieringen
Zaterdag 2 november
19.30 uur Sint Jan
Allerzielenviering met
zegening van de graven
op de begraafplaats achter de kerk. Aansluitend samenzijn met koffie, thee of
warme chocolademelk

Overige vieringen
Zie het rooster op pagina
34-35
Laat de tijd de tij
d,
het is het enige
dat

blijft.
Geheel in zijn stijl,
omringd door
zoveel mensen he
bben we
afscheid genomen
van Pastoor
Bert van der Plas.
Wij willen u dank
en voor uw
aanwezigheid. Oo
k de vele, dikwijls zeer persoon
lijke uitingen
van uw betrokken
heid hebben
ons diep geroerd
en getroost.
Het heeft ons enor
m gesteund
te merken wat ee
n bijzonder
mens Bert, niet all
een voor ons
maar ook voor ve
len, is geweest.
Familie van der Pla
s
Annemiek Vijverb
erg
Familie Vijverberg

Geloven doe je niet alleen (II)

‘De koffiekamer’

De Wereldkerk
De Kerk is katholiek, dat wil zeggen ‘alomvattend’. Ze is immer gesticht door God, die katholiek is in zijn alomvattende liefde. De Katholiciteit van de Kerk verwijst naar de volheid
van de Openbaring en van haar leer in geloof en zeden én naar de zending om aan alle
volken het Evangelie te verkondigen (zie Matteüs 28,19). Inderdaad is de Katholieke Kerk
over heel de wereld aanwezig, in tegenstelling tot andere (orthodoxe) kerken, kerkelijke
gemeenschappen en evangelicale bewegingen. Het was een van de inzichten die de grote
John Henry Newman er in 1845 toe bracht om van Anglicaans Katholiek te worden: de ware
Kerk kan niet alleen maar in Engeland bestaan met wat missies in het buitenland.
‘De Kerk is Europa; Europa is de Kerk’.
Eeuwen lang was dit in zekere zin zo,
omdat de Kerk in Europa ook gericht
was op de andere delen van de wereld,
terwijl de beweging andersom nog
niet echt herkenbaar was. Maar nu is
er veel veranderd. Allereerst doordat
het grootse aantal Katholieken al lang
niet meer in Europa woont, maar in
Zuid-Amerika. Europa staat dan nog
wel op de tweede plaats, maar Afrika
en Azië zullen de komende decennia
langszij komen. In 2005 kwam 40%
van de pauskiezende kardinalen van
buiten Europa en dat aantal zal toenemen. Een paus uit Zuid-Amerika past
dus helemaal bij deze tendens. Ten
tweede groeien in Europa de migrantengemeenschappen en zij brengen
een nieuw katholiek elan mee vanuit
hun thuislanden.
Voor ons in Europa is dit wennen. De
Kerk elders, ook met de eigen problemen, groeit en bloeit met veelbelovende tekenen, zoals roepingen, nieuwe Kerkelijke bewegingen, Doopsels
van volwassenen (1 op de 3 Dopen in
Afrika!), actieve leken in de evangelisatie en diaconie, invloed in de maatschappij. Vragen en problemen die
wij hier hebben spelen daar helemaal

niet, zoals onze tegenzin om naar
een andere kerk 20 minuten verderop
te gaan waar wel de Mis is. Natuurlijk
heeft ieder werelddeel en daarbinnen
ieder land(je) de neiging te denken
dat zoals de Kerk daar is, die overal
zo zou moeten zijn. Zeker wij Nederlanders zijn daar erg goed in. Daarom
is een kennismaking met (een deel
van) de Wereldkerk zo heilzaam én
wel zo katholiek.
Rijkdom van de Wereldkerk
Omdat de Katholieke Kerk de Kerk
van de Heer is, heeft Zij het vermogen om één te blijven te midden
van de diversiteit aan culturen. De
Catholica heeft enorm vermogen
tot assimilatie en inculturatie. De
rijkdom is dus enerzijds die overal
herkenbare eenheid én anderzijds de
cultuur-diversiteit. Wanneer we aan
de andere kant van de wereld naar
de Mis gaan, herkennen we de vaste
structuur van de Eucharistieviering
en bidden we de Geloofsbelijdenis (in
Latijn, landstaal of onze eigen taal)
mee. We ontvangen dezelfde Jezus in
de Communie als in onze parochie.
Maar de stijl van de viering zal de
locale cultuur weerspiegelen: of meer

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 HH. Petrus- en
Paulusparochie en vraagt aan mensen wat het geloof en die gemeenschap
betekenen voor hen. Op een mooie oktoberdag ontmoeten we zo Olga van
Hattum en Karel Beenakker in de koffiezaal van de Lodewijkkerk.

Vreugde bij de mensen op het Sint-Pieterplein bij de verkiezing van paus Franciscus in maart.

ingetogen of uitbundiger in gebaren en
zang met eigenheden van devotie enz.
Maar momenteel is voor ons in Europa
de grootste rijkdom van de Wereldkerk,
dat die groeit en evangeliseert. Of te
wel: missionarissen van elders zijn nú
welkom hier. Of is dat te optimistisch?
Ze zijn nog niet echt welkom, want we
denken dat we het zelf nog wel redden
en staan nog niet open voor ‘hun’ vorm
van Katholicisme, vaak veel directer tot
de kern en expressiever in uiting. Echter
vooral bij de jongere generaties zien we
deze openheid wel, een belofte voor een
‘katholieke’ toekomst.
Waar komen we de Wereldkerkrijkdom
zelf tegen?
We ervaren al een beetje Wereldkerk in
andere landen van Europa, maar ook op
Bedevaartsplaatsen (Kevelaer, Lourdes,
Fatima, Rome, Guadalupe…). Orden,
Congregaties en Nieuwe Bewegingen, die
stichtingen hebben over de wereld brengen vaak ook leden van elders mee met
hun achtergrond. Dankzij de moderne
media kunnen we nu grote kerkelijke
evenementen mee volgen: de WJD, reizen
van de paus, Eucharistische Congressen
e.d. Diaconale projecten overzee kunnen ons confronteren met een rijkdom

aan geloof te midden van een materiële armoede. Onze bisschop is de ‘schakel-persoon’
met de paus en de Wereldkerk. In de berichten
over de vervolging van de christenen komen
we een andere kant van de Wereldkerk tegen.
Dat zijn onze broeders en zusters, die we niet
mogen vergeten. Op de liturgische kalender
ontmoeten we heiligen uit andere werelddelen. En natuurlijk is het goed om te lezen over
de Wereldkerk. Philip Jenkins is de bekende
auteur met een trilogie rond de ontwikkeling
van het Christendom in Afrika, Noord- en ZuidAmerika en Europa*. Eigenlijk was onze oud
kapelaan, nu vice-secretaris generaal voor de
Raad van Europese Bisschoppen Conferenties,
Michel Remery de aangewezen persoon om
dit stukje te schrijven. In zijn eerste werkjaar
heeft hij al een deel van de Wereldkerk ‘afgereisd’, als ik zijn verslagen zo hoor en lees. Katholieken van Europa (Nederland) lijken wat
moe te zijn, vast te zitten aan de jaren ’70 ’80
en nog niet in staat stappen voor de toekomst
te zetten. Anderzijds is het bemoedigend hoe
God in Afrika, Azië en Zuid-Amerika de ruimte
krijgt om te werken en er toch ook in Europa
plekken zijn, waar dat al gebeurt.Pastoor Smith

Olga van Hattum komt sinds kort in de Lodewijkkerk. “Ik ben nog niet katholiek”, vertelt ze, “ik ben niet katholiek opgevoed maar ging wel al jaren met
Kerstmis naar de Nachtmis. Maar daar bleef het steeds bij.” Voelde ze zich
een cultuurkatholiek? “Nee, zeker niet. Ik wilde graag vaker gaan maar vond
het moeilijk de eerste stap te zetten. Aanvankelijk ging ik naar de Hartebrug, maar ik vond het daar wat anoniem. Hier in de Lodewijk is het veel persoonlijker en voel ik me echt thuis.” Karel Beenakker komt hier al van jongs
af aan. “Ik kom hier graag, het zijn altijd eerbiedige Heilige Missen en dat
spreekt me erg aan. Wat mooi is aan het katholicisme? Ik weet het niet, het is
iets dat hoort bij mijn identiteit, maar ook iets dat mijzelf totaal overstijgt.”

Spirituele rijkdom
Wat Olga aanspreekt? “Die enorme spirituele rijkdom van het katholicisme.
Het is er zo groot en zo breed en zo diep. Ieder mens vindt er zijn hoekje.”
Hoe zien ze de nieuwe sfeer in de kerk onder paus Franciscus? Karel: “Hij zegt
inhoudelijk dingen die eerdere pausen ook hebben gezegd, maar hij legt wel
andere accenten. Hij zoekt echt het persoonlijke contact en dat doet goed.”
Olga: “Met paus Benedictus had ik wat moeite, dat was meer een wetenschapper. Deze paus is een heel open mens, iemand die andere mensen terug kan
winnen. Want zo’n stap terugzetten, dat is moeilijk, en dat vraagt tijd. Misschien is het wel geen toeval dat hij juist nu paus is geworden.” Wat ze verwachten van de paus? Karel: “Ik laat me verrassen. Ik verwonder me.” Olga:
“Ik wacht ook af. Ik zie een hand uit de hemel die dingen regelt.” Jury Smit

* Dit deel is vertaald: Gods Werelddeel. Christendom, Islam
en de Religieuze crisis in Europa, Nieuw Amsterdam 2010,
zeer de moeite waard. Andere twee delen: The New Faces
of Christianity (2008) en The Next Christendom (revised
2013).

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 25 oktober tot en met 12 december

Sint Nicolaas

28 oktober Apostel Simon en Judas Taddeus
Omdat hij dezelfde naam heeft als Judas Iskariot die Jezus heeft verraden, werd deze
goede Judas echt als laatste aangeroepen,
als alle andere heiligen niet reageerden. Zo
werd hij patroon van hopeloze zaken
1 november Allerheiligen Hoogfeest
2 november Allerzielen herdenking van de
overledenen
6 november Hoogfeest H. Willibrord, bis-

Hij was aanwezig op het Concilie van Nicea in 325 (zijn
naam staat op de lijst van aanwezige bisschoppen).
Hij wordt vooral in de Orthodoxe kerken hoog vereerd.
Patroon van zeelieden en van veel handels- en havenplaatsen, zoals bijvoorbeeld Amsterdam. Een legende
vertelt dat hij drie gekidnapte kinderen heeft vrijgekocht
door goud bij de kidnapper naar binnen te gooien. Oorsprong van cadeaus voor de kinderen door de schoorsteen.
Als Sinterklaas vooral van betekenis voor de Nederlandse
economie, op 6 december wordt hij in onze kerk gevierd.

schop, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Volgens de legende stichter van
het Groene kerkje in Oegstgeest
9 november Kerkwijding van de Basiliek
Sint Jan van Lateranen, de bisschopskerk
van de bisschop van Rome, ‘Moeder en
Hoofd van alle kerken ter wereld’
11 november Sint Maarten volksfeest
18 november Kerkwijding van de Basilieken van de heilige apostelen Petrus
Rondom de Kerk
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en Paulus. Vrije gedachtenis. Het gaat om
de Sint Pieter en de Sint Paulus buiten de
Muren in Rome. Een gedachtenis die in onze
HH.Petrus & Paulusparochie niet mag ontbreken
22 november H. Caecilia, martelares,
patrones van de zangkoren. Geeft haar
naam aan het middeleeuwse Caeciliagasthuis in Leiden
23 november Hoogfeest van Christus,

Rondom de Kerk

Koning van het Heelal. Plechtige
afsluiting van het kerkelijk jaar
30 november H. Andreas, apostel
1 december eerste zondag van de
advent
6 december Sint Nicolaas
8 december Hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van
Maria. Vanaf haar conceptie is Maria vrij van zonde gebleven, om zo
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totaal 'Ja' te kunnen zijn tegenover Gods heilsplan en Moeder te
worden van God de Zoon in zijn
Menswording.
12 december Onze Lieve Vrouw
van Guadalupe. De onverklaarbare afbeelding van Maria in Mexico
op de mantel van Juan Diego. Een
kopie op ware grote hangt in de
dagkapel van de Sint-Josephkerk.

Kinder Hoek

H. LAURENTIUS

Beste kinderhoek-fans,
Een lichtje in het donker:
Het verhaal van Sint Maarten
Met lampionnen en vrolijk gezang gaan de kinderen langs de
deuren. Het is weer 11 november, het feest van Sint Maarten.
En dan, natuurlijk, mag je lichtje branden! Maar wie was Sint
Maarten en wat heeft hij gedaan?
Lang geleden was Maarten een jonge kapitein in het Romeinse leger. Hij was een
belangrijke man: hij ging te paard en droeg
een rode mantel van de fijnste wol. Die
hield hem warm tijdens de koude winter.
Op een dag kwamen hij met zijn soldaten in
een stad in Frankrijk aan. Daar bij de stadspoort zat een arme bedelaar zonder jas,
zonder schoenen; hij bibberde van de kou.
Maarten had medelijden met hem. Hij trok zijn zwaard , sneed
zijn mantel in twee en gaf de helft daarvan aan de arme man.
Die nacht droomde Maarten dat hij Jezus zag met de halve
mantel om Zijn schouders. Maarten besloot meteen christen te
worden en werd gedoopt. Later heeft hij het leger verlaten en
is monnik geworden.
Omdat hij door de mensen van Tours, in Frankrijk, zo geliefd
was, hebben ze hem tot hun bisschop gekozen. Daarom kennen wij hem als De Heilige Martinus van Tours. Martinus is
ook de schutspatroon van soldaten en van de stad Utrecht.
Het is leuk om het feest van Sint Maarten te vieren. Het is leuk
om veel snoep te krijgen. Maar vergeet niet met anderen te
delen zoals Maarten het deed!
P.S. Kijk op www.rkleiden.nl /kinder-hoek voor populaire
liedjes over St. Maarten en om zelf lampionnen te maken

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.

In dit tweede nummer krijgen jullie de godslamp voor
jullie kijkdoos. Lees de
wist-je-dat goed, dan weet
je waar die moet hangen.
Je kan hem natuurlijk zelf
mooi inkleuren. De tekening kan je ook op onze
website vinden. Veel plezier ermee.

Aandacht voor
Dragervereniging St. Barbara

Eva, Victoria en Linda.

TIP: Voor instructies over hoe je
de kijkdoos kan maken kan je ook op onze website
www.rkleiden.nl /kinder-hoek terecht...

Wist je dat……….
● de godslamp altijd brandt?

● de godslamp altijd in de buurt van
het tabernakel hangt?
● de godslamp een teken is van de
aanwezigheid van God?
● alleen op witte donderdag en
goede vrijdag de godslamp gedoofd
wordt, omdat dan geen gewijde hosties in het tabernakel staan?
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1 september
Nick van Boheemen
Tijm Buitelaar
Miel Juffermans

21 september
Thomas Kort
Maaike van Santen (foto)

Jaren geleden zeiden ze wel eens tegen elkaar: “Vijfenzeventig jaar is een mooie leeftijd
om te stoppen.” Maar nu het zover is gaan ze
gewoon door. Als er een oudere stopt wordt
zijn plek vanzelf weer ingevuld. Tegenwoordig
wordt wel even gebeld met het secretariaat of
er koffie is. Want tussendoor een praatje met
een bakkie is niet te versmaden. En dat hebben
ze zeker verdiend!
Agnes van Boheemen Vollebregt

Alle dopelingen van harte
welkom in onze geloofsgemeenschap !

En dan de mensen die zorgen
Open monumentendag 14 september
dat het kerkhof er keurig bij ligt Met Monumentendag is onze

Tekening: Carel Bruens
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Gedoopt

Deze bestaat uit vrijwilligers die een kist met
overledene naar kerk en begraafplaats begeleiden. Bij veel uitvaartbureaus gebeurt dit door
ingehuurde mensen. Maar in Stompwijk zijn
we nog in de gelukkige omstandigheid dat medeparochianen dit mooie werk op zich nemen.
Deze groep is opgericht in de jaren vijftig van
de vorige eeuw door pastoor Sistermans. En
nog steeds wordt deze traditie doorgegeven.
Al is de groep de laatste jaren net aan groot
genoeg. Een enkele keer, bijvoorbeeld in de
vakantie, wordt in Zoeterwoude versterking
gezocht. Het graven is vele jaren met de hand
gedaan door de koster, met behulp van St. Barbara leden. Sinds een paar jaar is er machinale
hulp.
Als in vroeger tijden een overledene van buitenaf kwam, werd de kist bij de bebouwde
kom opgehaald, en lopend begeleid naar de
kerk. Dat gebeurt niet meer. Het komt wel voor
dat de familie zelf de kist wil dragen. Ook dat is
mogelijk. Eigenlijk is het soms ook geen dragen
meer. Er wordt tegenwoordig tevens gebruik
gemaakt van rollend vervoer. Maar alles in gepaste eerbied. Het is een mooi liefdadigheidswerk, waar ze geen ophef over maken. Maar in
deze tijd van Allerzielen wilden we er toch eens
aandacht aan besteden.
Heel veel dank !

De zeven werken van Barmhartigheid: 2. De Doden Begraven

Rondom de Kerk

Familieberichten

Het is een vaste groep die dit doet. Maar ze
hebben geen vaste dag. En geen naam…. Ze
beginnen gewoon. Vooral in deze tijd van het
jaar met storm en regen als het blad van de
bomen waait zijn ze er te vinden. Na de zondagsmis wordt er gekeken of het nodig is. En
worden er afspraken gemaakt. Maar ook tussendoor houden ze het in de gaten. De koster snoeit alvast de leilindes en de hagen. Het
zijn meestal wel dezelfde die anderen bellen.

kerk, ondanks de regen, door velen bezocht. Er is veel bekeken
van onze kerk en haar kerkschatten. En geluisterd naar het verhaal
van de kerkgeschiedenis in Stompwijk. Ook van de mogelijkheid om
de verbouwde pastorie te bezichtigen werd druk gebruik gemaakt.
Al met al een geslaagde dag!
Rinus Odijk

Rondom de Kerk

18

Oktober 2013

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.

Wervend of stervend
Met deze wat schokkende titel organiseert het platform RK
Evangelisatie een landelijke bijeenkomst op zaterdag 16 november. Natuurlijk moet de Kerk niet op een wereldse manier wervend willen zijn, dat is pure armoede. Maar deze
titel is tegelijk heel duidelijk: het komt er op aan of we blijven/gaan evangeliseren! Zo niet, dan meldt de titel een wat
somber toekomst perspectief.
George Weigel, een van de gerenommeerde analytici van de
huidige tijdsgeest, zegt dat het in de RK Kerk al lang niet
meer gaat over ‘orthodox’ en ‘liberaal’ (conservatief en
progressief zijn nooit geschikte termen geweest), maar over
plekken waar men wel of niet evangeliseert.
Het landelijk platform RK evangelisatie constateert dat er op
heel veel plekken in Nederland niets gebeurt op het gebied
van Nieuwe Evangelisatie. Ofwel omdat men niet weet waar
te beginnen, ofwel omdat men blijft steken in de jaren ’70’80 en denkt het zo wel te redden. Gelukkig dat er in onze
parochie wel kernen zijn, die actief hier mee bezig zijn.
Deze landelijke dag in Den Bosch is bedoeld om suggesties
te geven waar de allereerste stapjes gezet kunnen worden,
maar ook om eraveringen te delen en elkaar te bemoedigen
op deze weg. Zie verder: www.rkevangelisatie.nl.
Pastoor Smith

Eucharistie en een Pizza
“We hebben heiligen nodig die houden van de Eucharistie en
die niet bang of beschaamd zijn om pizza te eten met vrienden of een biertje met ze te drinken”, aldus Paus Franciscus.
Een geweldige uitspraak van een Paus, want eigenlijk zegt
hij niets anders dan wat Jezus zelf heeft gezegd. Wij moeten
in de wereld zijn maar niet van de wereld.
Wat opvalt is dat de Paus begint met het feit dat we heiligen
moeten zijn. Hij zegt er gelijk bij wat een kenmerk is van
een heilige: iemand die houdt van Jezus in de Eucharistie.
Zonder de Eucharistie zijn we maar hulpeloze wezens, want
alleen daar kan Jezus ons voeden zodat we vervolgens in de
wereld kunnen leven. Alleen door die voeding kunnen we
als gelovige standhouden in deze wereld en gaan we niet
‘ten onder’ in alles wat ‘heilig’ is volgens deze wereld.
Vervolgens zegt de Paus dat we niet bang moeten zijn om
als katholieken om te gaan met onze vrienden. Wij als leRondom de Kerk
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ken hebben een
hele belangrijke
taak. Kijk eens
om u heen, hoeveel van uw collega’s, vrienden,
klasgenoten
en
bekenden gaan er
naar de Kerk of
hebben ‘iets’ met
het geloof? Velen niet! Als deze
velen jou als katholiek niet zouden kennen, zouden ze waarschijnlijk helemaal geen
gelovige mensen kennen. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid. Wij zijn als het ware de front-troepen die
het geloof bij deze mensen brengen! Een priester zullen ze
niet vaak spreken, maar ons wel. Dat doen we met een pizzaatje of een biertje en ook dit zijn de momenten waarop
we juist als gelovige aanwezig zijn in deze wereld. Hoe is
ons taalgebruik, wat zeggen we, hoe reageren we? Durven
we over het geloof spreken? Hiervoor hebben we nu juist Jezus nodig die ons voedt vanuit de Eucharistie, de Heilige Mis
waar we Hem in de Communie mogen ontvangen maar ook
vanuit de aanbidding waar we in stilte bij Hem mogen zijn.
Daarom is het zo waardevol dat we in onze Kerk iedere dag
Hem kunnen ontvangen en dat we hem iedere week kunnen
aanbidden. Daarmee is de aanbidding niet alleen iets voor
kloosterlingen maar juist ook voor mensen die werken, naar
school gaan, een pizzaatje eten met vrienden. Zo proberen
we als aspirant heiligen aanwezig te zijn in de wereld van
nu.
Eliza Oudshoorn

Impulsavond 24uurs aanbidding
Vrijdag 8 november bestaat de 24uurs aanbidding al meer
dan één jaar. U bent uitgenodigd – zeker de ‘vaste bidders’ voor een impulsavond. In groepjes van de aanbiddingstijden
wisselen we ervaringen uit en nadien wordt plenair ingegaan
op vragen en suggesties en is er nog een kort overweging.
Van 20.00 tot ongeveer 21.15 uur in de pastorie.
Iedereen is welkom, ook niet-vaste bidders.
Zie ook de Lodewijksite én www.aanbiddingleiden.nl.
Oktober 2013

Misdienaar
teksten
fonetisch

Eucharistie
Zondag
10.00

Hoogmis
Latijn – Lat./Nl
17.00
Aanbidding
18.00
Eucharistie*
* First and third Sunday partly in
English

Dit moet u hardop lezen: Et koem
spieritoe toewo
Nee, dit is niet de
Mis in Zuid-Afrika.
Iemand gaf me
een tijdje geleden twee gekartonneerde bladzijden. Onderaan staat Nihil obstat: 2 nov. 1954. Ze zijn dus 60 jaar oud.
Het zijn oefenbladen voor de Misdienaars. De teksten van
de (Tridentijnse) Mis staan er op in het Latijn met eronder
de fonetische transscriptie. Zo kan iedere misdienaar zonder
problemen Latijn lezen en de juiste antwoorden geven…
Hoewel dit ook wel lastig is. Leest u dit weer hardop: Kieri
jee ee leej son.
Een grappig getuigenis van vroeger, en wie weet kan een
moderne versie ook weer handig zijn!
Daarnaast pikken kinderen woorden soms toch anders op
dan bedoeld. Zoals het kindje dat het Weesgegroet braaf
mee bad: “Heilig Maria, Moeder van God, bid voor ons zondags, nu en in het uur van onze dood.” Zal wel in Den Haag
geweest zijn.
Pastoor Smith

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

Agenda

Afronden Jaar van Geloof
zondag 24 november

November
Vrijdag 1 November
Allerheiligen - Hoogfeest
19.00 uur Gezongen Mis

Met enige weemoed gaan we afscheid nemen van Het Jaar
van het Geloof. Niet alleen omdat het een geschenk was van
onze gewaardeerde Paus Benedictus XVI (wat heeft hij veel
bewerkt en in gang gezet in zijn relatief korte pontificaat!),
maar ook omdat het een voortdurende impuls was om ons
geloof serieus te nemen en te verdiepen. Hopelijk is er in alle
kernen steeds ware aandacht aan gegeven.

Zaterdag 2 November
• 9.30 uur Allerzielenmis
• Start Goede Herder 3 tot 6
jaar, zie Josephpagina
• Pater Pio Gebedsgroep (ook
met Allerzielenmis)

Wat nemen we mee uit dit bijzondere Geloofsjaar? We kunnen denken aan de blijvende noodzaak ons in ons geloof
te verdiepen. Hoe kunnen we het anders beleven en doorgeven? Het catechese aanbod in zijn gedifferentieerdheid
probeert daar wat bij te helpen. We zijn blij op bepaalde
avonden 20, 30 aanwezigen daar te treffen. Maar er is altijd
plek voor meer belangstellenden.

December
Dinsdag 3 december
• 20.00 uur Het geloof doorgeven aan je kinderen
• Start 3 avonden over boek van
Paus Benedictus over Kerstmis
Zie de catechesefolder
Zaterdag 7 december
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor in Petruskerk
Dinsdag 10 december
Avond 2 boek van Paus
Benedictus over Kerstmis
Woensdag 11 december
11.00 tot 12.00 uur open kerk
met aanbidding en Rozenkrans
in Petruskerk
Donderdag 12 december
Heer, leer ons bidden,
Dinsdag 17 december
Avond 3 boek van Paus
Benedictus over Kerstmis
Woensdag 18 december
Gulden Mis om 7.00 uur
(géén Mis om 9.00 uur)
Speciale Mis bij kaarslicht
als voorbereiding op Kerstmis

Maandag 4 november
Start Goede Herder 6 tot 9 jaar
Dinsdag 5 november
20.00 uur Het geloof doorgeven
aan je kinderen
Zie de catechesefolder

Advents- en Kerst-boek van Paus
Benedictus

Donderdag 7 november
Heer, leer ons bidden

Jezus van Nazareth – De Proloog, zo is de volledige titel. Deel
I en II hebben we voorgaande jaren met elkaar doorgelezen.
Dit is een dunner boek dat gaat over de geboorte van Jezus,
een echt Advents- en Kerstboek dus. In drie avonden lezen
we het met elkaar door, en zoals de voorgaande boeken,
zullen ook deze bladzijden inzichten, kennis en geloofsvoeding bieden.
Iedereen is welkom: Lodewijkpastorie (of wellicht 1 x op
nummer 17), dinsdagen 3, 10 en 17 december, 20.00 tot
21.30 uur. Het is aan te bevelen het boek in bezit te hebben:
EAN 9789401407342
Rondom de Kerk

Woensdag 13 november
11.00 tot 12.00 uur open kerk
met aanbidding en Rozenkrans
in Petruskerk

Vrijdag 8 november
Impulsavond 24uurs aanbidding.
Zie hiernaast
Zaterdag 9 november
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor om Petruskerk
Dinsdag 12 november
Lezing: De Mis en andere vieringen, zie de catechesefolder
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Tijden met Kerstmis
Dinsdag 24 december
20.00 uur Nachtmis
Nederlands – Latijn
Woensdag 25 december
10.00 uur Hoogmis Latijn
Donderdag 26 december
2e Kerstdag
10.00 uur Mis Latijn

Vaste Vieringen

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.

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang of
Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

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

Door de Week

Regenboog naast Sint Petrus

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

Een buurman van de kerk, Bastiaan Vinkenburg,
bezorgde ons deze prachtige foto.

Succes boeken- en dameskledingmarkt
Open Monumentendagen
De Open Monumentendagen zijn in Leiden een groot succes geweest.
In de Petruskerk (niet echt in het centrum van de stad) hebben we eveneens een recordaantal bezoekers geteld: op
zaterdag 125 en op zondag 345. Totaal dus 470!
Een prachtige score, in acht genomen dat de Petruskerk
maar beperkte openingstijden had.
Natuurlijk werden we op zondag geholpen door het mooie
weer, na de natte start op zaterdag.
Het toren-beklimmen heeft zeker als trekpleister gefungeerd maar we denken dat velen ook aangenaam verrast
waren door de expositie van het kerkzilver en de paramenten. De film uit 1936 gemaakt tijdens de bouw van de
kerk werd door velen met aandacht bekeken (“Zie je dat:
bouwvakkers met stropdas, colbert en hoed!”).
Ook het orgelspel werd als zeer sfeervol ervaren.
Dank aan al onze vrijwilligers die de bezoekers een warm
welkom en een aangenaam verblijf in onze Petruskerk en
toren bezorgden.
Wil Witte

Eenmaal aangekomen mochten we
gelijk de baan op.
Alles was trampoline (behalve waar
de stangen zaten),
zelfs de muren. Jan
en Thomas gingen
na een kwartiertje pauze nemen
en gingen daarna
weer verder. Michel en ik sprongen het hele uur vol!!! Het
was erg vermoeiend.
Toen we klaar waren met springen gingen we naar de
Vlietlanden en gingen we meteen weer springen... in het
water. Als avondeten gingen we frietjes eten.
Het was een top dag!!!
Geschreven door misdienaar Stephan Boldewijn

Naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer

Misdienaarsuitje Sint Petrus 2013,
Bounz Amsterdam
We moesten verzamelen bij de kerk.
Het was lekker weer zo’n 25 graden Celsius.
Samen met Jan, Thomas, Michel en ik gingen we samen
met de moeder van Jan mee naar Amsterdam, om daar
trampoline te springen.
Rondom de Kerk

21

Al vele jaren organiseert de Haagse Bedevaarten jaarlijkse
bedevaarten, onder andere naar Kevelaer. Dit jaar was een
jubileumjaar, de 120e keer.
Een groot voordeel van de Haagse Bedevaart is de flexibiliteit. Men kan kiezen tussen een 3-daagse of 1-daagse
bedevaart, met bus of met eigen vervoer. Wij hebben gekozen voor de 3-daagse met eigen vervoer, zodat we op
de heen- en terugreis nog wat andere plekken konden bezoeken.
Hoogtepunten waren de Pontificale Hoogmis met bisschop
Van den Hende, die speciaal voor de 120e bedevaart naar
Kevelaer was gekomen, de Kruisweg in het park en het
plechtig Lof met Sacramentsprocessie in de Mariabasiliek.
Deze vonden plaats op vrijdag, de dag waarop de deelnemers aan de 1-daagse bedevaart, onder wie veel jongeren,
zich bij ons voegden. Gedurende de dagen was er een goede balans tussen spiritualiteit en vrije tijd. De accommodaties en de maaltijden waren prima verzorgd evenals de
geestelijke begeleiding door moderator Hendriks, diaken
Clavel en rector Biesjot.
Al met al een bijzondere belevenis met als middelpunt de
Genadekapel op het plein, gewijd aan Maria, Troosteres
van de bedroefden. Deze bedevaart is zonder meer voor
herhaling vatbaar en we kunnen het iedereen aanraden.
Pernelle en Jan Willem Severijnen
Oktober 2013

De werkgroep Diaconie hield in september een boekenmarkt/
dameskledingmarkt in het Petruszaaltje naast de kerk. Vele
belangstellenden kwamen kijken, keuren en kopen! Honderden kilo’s boeken en kledingstukken kregen een nieuwe eigenaar. De opbrengst bedroeg € 1217,81, bestemd voor het
project Flores, Indonesië. Het eiland Flores is straatarm. Het
minimumloon ligt tussen de € 30,- en € 60,- per maand. Een
aantal gezinnen wordt met deze opbrengst geholpen. Zodat
de kinderen van deze gezinnen bijvoorbeeld een goede opleiding kunnen krijgen en daardoor later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We danken alle hulpkrachten voor
het zware sjouwwerk, waardoor we deze markten hebben
kunnen realiseren.
Werkgroep Diaconie, Karin van Tol

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

Agenda

November

Zondag 17 november
9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor
Zondag 24 november
Géén Mis
Donderdag 28 november
20.00 uur Chagall en Kerstmis I
door pastoor van der Bie

December
Zondag 1 december
9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor
Dinsdag 3 december
• 20.00 uur Het geloof doorgeven aan je kinderen
• Start 3 avonden over boek
van Paus Benedictus over
Kerstmis
Zie de catechesefolder

Vrijdag 1 November Allerheiligen
Zaterdag 7 december
9.00 uur Mis in de grote kerk
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor
Zaterdag 2 November
• Pater Pio Gebedsgroep
• 19.00 uur Mis van de Zondag, Zondag 8 december
Géén Mis
maar met extra gebed voor de
overledenen
Woensdag 11 december
11.00 tot 12.00 uur open kerk
Zondag 3 november
met aanbidding en Rozenkrans
9.30 Mis van deze zondag met
Sint-Petruskoor, maar met extra
Donderdag 12 december
gebed voor de overledenen
Heer, leer ons bidden,
Lodewijkkerk 19.30 uur
Dinsdag 5 november
20.00 uur Het geloof doorgeven
Zaterdag 14 december
aan je kinderen
19.00 uur Mis met Cantorij
Zie de catechesefolder

Het Sint-Petruskoor verrast Middelburg
Om het jaar organiseert ons Sint-Petruskoor een koorreis, dit
jaar in het weekend van 14 en 15 september. Op de zondagmorgen van zo’n weekend zingen we meestal in een kerk
in de buurt waar wij verblijven. Dit jaar is het de Petrus en
Pauluskerk (!) in Middelburg, waar wij de Missa Brevis van
Mozart uitvoeren. Onze vaste organist Jan Upperman was
helaas verhinderd. Dankzij het netwerk van onze dirigent
Coen Huisman heeft de Middelburgse organist Christian Blaha ons begeleid. Niet eenvoudig, want organist, dirigent en
koor hebben nooit eerder samengewerkt. Zaterdagmiddag
konden dirigent en solisten met de organist oefenen. Na afloop van de Mis voelen wij aan dat wij een buitengewone
uitvoering hebben gegeven van deze prachtige Mis. Coen
en Christian straalden. Ook de parochianen van de Petrus
en Pauluskerk zijn onder de indruk. Een van de parochianen
stuurde ons een e-mail met complimenten “voor de prachtige
gezangen. Ik, en met mij vele parochianen, hebben genoten
van het zangprogramma.” Het is toch wel heel bijzonder dat
ons koor eigen solisten heeft – sopraan, tenor, alt en bas – en
niet te vergeten een dirigent van grote klasse.
Wilt u graag eens met ons mee te zingen? Op donderdag
14 november start het projectkoor met de repetities voor de
gezangen in de
Kerstnacht.
U kunt zich aanmelden bij
Ria Huisman,
tel.: 582 01 88
of ria.huisman@
freeler.nl.
Marijke van Cleef en
Wil van Leeuwen
Rondom de Kerk

Zaterdag 16 november
19.00 uur Mis met de Cantorij

Donderdag 7 november
Heer, leer ons bidden,
Lodewijkkerk 19.30 uur
Zaterdag 9 november
19.00 uur Gezinsmis met
kinderkoor
Zondag 10 november
Géén Mis
Dinsdag 12 november
Lezing: De Mis en andere vieringen, zie de catechesefolder
Woensdag 13 november
11.00 tot 12.00 uur open kerk
met aanbidding en Rozenkrans
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Zondag 15 december
9.30 Mis met Sint-Petruskoor
Donderdag 19 december
20.00 uur Chagall en Kerstmis II
door pastoor van der Bie

Tijden met Kerstmis
Dinsdag 24 december
• 19.00 uur Kinderkerstviering
• 22.00 uur Nachtmis met Sint
Petrusprojectkoor
Woensdag 25 december
• 09.30 uur Hoogmis met
Cantorij
• 12.00 uur Kindjewiegen

Jongeren Info

Mooie seizoensopening JP Leiden!
Zondag 15 september was de seizoensopening van JP Leiden. Ik keek er erg naar
uit, om weer bijeen te komen met z’n allen. Het is fijn om na een bijeenkomst van
JP Leiden, weer dat beetje kracht te voelen om de wereld van nu aan te kunnen.
Dit is tegenwoordig nogal moeilijk, aangezien het soms voelt alsof de hele wereld
een andere mening heeft dan wij, maar
dat is niet zo. We begonnen met de Heilige Mis. Het was erg druk, dus dat is mooi.
Na de Mis kwamen de jongeren en een
aantal tieners bij elkaar en werd ons het
programma voor het komende jaar verteld: over de Verdiepingsgroep, de YouCat, de tienergroep en de reis die komend

Naborrelen met de nieuwe JPLeidenfolder.

jaar naar Istanbul gaat. Ook werd er het
een en ander verteld over de Wereldjongerendagen in Rio.

Tips van zuster Anima Cristi
Hierna was zuster Anima Cristi bij ons.
Ze vertelde ons dat het van belang is om
iedere vrijdag de Kruisweg te bidden.
In het begin schrok ik daar een beetje
van, nog meer bidden? Ik probeerde die
gedachte snel van me af te zetten. Maar
kijk, wat God allemaal voor mij overheeft
en ik wil niet eens de Kruisweg bidden?!
Ze gaf ons tips over hoe wij goed in de
huidige samenleving kunnen staan. Zo
zou ik kunnen vertellen waarom ik alles
wat ze gezegd heeft zo mooi vind, maar
wat ik het mooiste vind is om te zien hoe
iemand zo gelukkig is, daar word je zelf
toch gewoon ook gelukkig van? Na de

De zuster vertelt vol enthousiasme o.a. dat we
iedere vrijdag de Kruisweg moeten bidden.

mooie verhalen en goede tips van zuster Anima Cristi namen we de tijd om zo
dicht mogelijk bij God te zijn. Een halfuur
aanbidding is toch wel erg mooi, maar
ook van belang op zo’n dag (ook op andere dagen trouwens).
De seizoensopening vond ik erg gezellig
en mooi. Omdat ik daar een paar van mijn
beste vrienden heb, maar ook, omdat JP
Leiden me dichter bij mijn allergrootste
Vriend brengt. JP Leiden helpt mij bij
deze maatschappij, waar ik soms geen
raad mee weet. Ik heb onwijs veel zin in
dit seizoen!
Lidwine Tax

De tieners en de langste polonaise…

JP Leiden

Op vrijdag 4 oktober deden ook de
tieners van JP Leiden samen de
aftrap voor een nieuw seizoen, en
wel met een flinke stapel pannenkoeken!
Daarna bezochten we nog even Jezus
in de H. Mis om vervolgens in groepjes de stad in te gaan voor een crazy
33: elk groepje kreeg een blad met
gekke opdrachten mee waarvan ze
zelf de volgorde mochten bepalen.
Zo hebben we een keur aan levende
kerststallen voorbij zien komen,

groepjes zien shinen met een serenade aan onbekende (soms zelfs met
viool!) en liep half Leiden mee in de
langste polonaise. Ook het samen
bidden met voorbijgangers leverde
mooie momenten op. Heb je het gemist? Geen probleem, de volgende
bijeenkomst is op 8 november (zet ‘m
alvast in je agenda), dan zien we je
graag (weer)!
Heerlijk gek doen tijdens de opening
van het tienerseizoen!

Sportieve dag met katholieke jongeren!

●●● De seizoensopening was zeer geslaagd! Iedereen heeft er
weer zin in om komend jaar God beter te leren kennen. Jij ook?
Zie hier alle data voor de komende periode. Wij hopen jou bij één
van onze activiteiten te mogen ontmoeten! ●●● 8 november
Tienergroep 19.45 tot 21.30 uur ●●● 10 november Jongerenmis
11.30 uur ●●● 14 november Verdiepingsgroep 19.45 tot 21.30
uur ●●● 20 november YouCat 19.00 tot 21.30 uur ●●● 1 december Jongerenmis 11.30 uur ●●● 6 december Tienergroep
19.45 tot 21.30 uur. ●●● Wijzigingen in tijd voorbehouden.
Houd de site www.jpleiden.nl daarom goed in de gaten! Meld je
daar ook aan voor de nieuwsbrief, zodat je van de laatste nieuwtjes op de hoogte bent. Als je je dan ook aanmeldt op facebook dan
kan er niets meer mis gaan! Vragen? Mail naar info@jpleiden.nl.

Rondom de Kerk

Op zondag 6 oktober was er weer het jaarlijkse voetbaltoernooi in Baarn. Verschillende katholieke tiener-, jongerenen vriendengroepen voetbalden tegen elkaar voor de felbegeerde beker en natuurlijk de eer. De dag begon met een
H. Mis waar we Jezus mochten ontmoeten. Vele tieners en
jongeren waren aanwezig in de sporthal de Trits voor deze
gezellige dag. Na vele sportieve wedstrijden en gezelligheid
waren er twee winnaars. Kan ‘t ff uit Hilversum won bij de
tieners en ‘Jongeren voor zieken’ mocht de beker mee naar
huis nemen bij de jongeren. Om de foto’s te bekijken die op
deze dag gemaakt zijn ga je naar: www.rkjtoernooien.nl!
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LAM GODS
H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag - donderdag van 9.30-11.30 uur.
Tel.: 071 – 5310162 of secretariaat@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.

Actie weeskinderen Eritrea
Zondag 1 september stond de lunch voor het goede doel
gepland, na de viering van 11.00 uur. Voor alle zekerheid
hadden de vrijdag ervoor drie vrijwilligers een grote partytent opgezet.
Gelukkig was het die zondag redelijk weer. Geen stralende zon maar de temperatuur was van dien aard dat we
gezellig buiten konden lunchen. De lunch was verzorgd
door twee leden van de werkgroep en zag er prima uit.

Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 1 november en 6 december is er om 9.30 uur een
Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum
‘Robijnhof’
Op vrijdag 1 november om
15.00 uur is er een viering in de
‘Vijverzaal’. De kerstviering zal
zijn op maandag 16 december
om 14.30 uur.

Startweekend 21 en 22 september
In een omgetoverde Antoniuskerk kwamen veel
leden van onze parochiekern en de protestantse
wijkgemeente samen op de zaterdagmorgen. Het
thema was: ‘Onze naaste’ en de parabel van de
Barmhartige Samaritaan vormde de rode draad.
Na het welkom door pastoraal werker Marlène
Falke verspreidde men zich in groepjes voor de
vier workshops: Zingen, Meditatie in de ruimte (de
dagkapel) Geloofsgesprek en ‘Ken je naaste’, waar
een medewerkster van de Raad en Daadwinkel
over haar werk kwam vertellen en de dominee van
de Waalse kerk uitleg gaf over een heel bijzonder
kookproject voor/door mensen met weinig geld. En
dit alles in de geest van de parabel.
Alle workshops waren voor iedereen een bijzondere ervaring. Hierna liet men zich de lunch, die bestond uit meegebracht eten - en zo als het ware een kleine wonderbare
broodvermenigvuldiging was - goed smaken.
Het middagprogramma van deze Nationale Burendag
bestond uit een bezoek van de buren uit het Dagverblijf van
Gemiva aan de kerk en daarna wij weer aan hen. Het was
een hartverwarmende ontmoeting; vol belangstelling bekeken zij alles wat er in de kerk aanwezig was en genoten zij
van de koffie of thee met iets lekkers.
En wij waren daarna verrast hoe gezellig het in het huis naast
de kerk is en hoe blij en trots de bewoners daar op hun kamers zijn, de rondgang door het huis was een feestje op zich.
Zondag luidden de klokken van de Antonius op feestelijke
wijze om ieder te verwelkomen, terwijl in de kerk nog wat
liederen werden gerepeteerd.
De stoelen stonden niet in de normale opstelling maar in 2x3

Rondom de Kerk

Door-de-weekse
vieringen
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Serviceflat
‘Schouwenhove’
Op maandag 25 november is
er een Eucharistieviering om
10.30 uur.

Overleden

rijen tegenover elkaar met een ruimte in het midden waar de
lezenaar en een tafel met waxine lichtjes stonden, sfeervolle
boeketten maakten het geheel compleet.
De voorgangers in de dienst waren van protestantse zijde
ouderenwerker Casper van Dongen en opbouwwerker Sity
Smedinga; en van onze zijde Wilbert van Erp. Zij deden ieder
in een ‘mijmering’ verslag van de vorige dag en de mensen
van de workshop ‘Zingen’ zongen een prachtig lied over de
Barmhartige Samaritaan. De speciale collecte was voor het
kookproject dat in buurthuis Vogelvlucht opgestart gaat worden om vrouwen met een kleine beurs toch lekker en gezond
te leren koken. De opbrengst was maar liefst € 400,-!
Het was een mooie inspirerende viering, die afgesloten werd
met het Alleluja van Mozart, dat als een jubelzang omhoog
steeg.
Hierna genoot ieder van de koffie met gebak, vervaardigd
door verschillende parochianen en gemeenteleden.
Het was goed om op deze manier samen te starten en het is
fijn om te merken dat wij zoveel gemeen hebben.

Oktober 2013

De lunch bracht het mooie bedrag op van € 250 (na
aftrek van de kosten). Alle gulle gevers weer hartelijk
dank voor hun bijdrage! Iedereen had het reuze naar
zijn/haar zin en velen zeiden dat we dit zeker nog eens
moesten herhalen! Dit gaat ook gebeuren.
De volgende activiteiten zijn de verkoop van bloembollen en van kerstrozen. Exacte data volgen nog en zullen
tijdig worden aangekondigd.
Wij rekenen weer op uw financiële steun bij die acties!
De werkgroep Weeskinderen Eritrea

Op 23 september overleed Johanna Adriana Rijnierse op
96-jarige leeftijd. Zij werd de
laatste jaren verpleegd in
Overrhijn. Er werd afscheid van
haar genomen in de Maria
Middelareskerk waarna zij gecremeerd werd op ‘Rhijnhof’.
Wij leven mee met hen die
hun dierbare hebben moeten
verliezen.

Mariamaand

Veranderingen in koorleiding
Per 31 december stopt Emanuel Schmidt als dirigent/
organist van ons dames- en herenkoor. Vier jaar geleden
(januari 2010) begon Emanuel bij het Antoniuskoor en
sinds de samenvoeging van de koren is hij dirigent/organist van het huidige Lam Godskoor.
Emanuel heeft om privé redenen besloten terug te keren naar Duitsland. Met Emanuel hadden we een dirigent/organist van topklasse waar menig professioneel
koor jaloers op kon zijn. Tot eind van dit jaar kunnen we
nog genieten van zijn orgelspel en deskundige leiding.
Hoe verder? Dini Berbee gaat haar vertrouwde rol van
dirigent weer oppakken. Het afgelopen jaar dirigeerde
zij alleen in de Maria Middelareskerk en zong zij mee
in het koor in de Antoniuskerk. Nu zal zij weer de vaste
dirigent zijn van ons koor.
Theo Tetteroo is gelukkig bereid gevonden als organist
terug te keren. Bij de samenvoeging van onze koren, in
januari, moesten we met tegenzin afscheid nemen van
Theo als onze vaste organist van het koor van de Maria
Middelares. Zijn terugkeer doet ons heel veel plezier.
Dit betekent het herstel van de oude en vertrouwde samenwerking tussen Dini en Theo. Hiermee blijft ons koor
in goede handen en is de continuïteit gewaarborgd.
Jan Akerboom, pastoraatgroep
Rondom de Kerk

De laatste viering is op woensdag 30 oktober om 19.00 uur in
de Antoniuskerk.

Allerzielen
De herdenkingsdienst voor de
overleden parochianen van het
afgelopen jaar in het bijzonder, en overledenen in het algemeen, wordt gehouden tijdens
de Eucharistieviering op zondag 3 november om 11.00 uur
in de Antoniuskerk. Het Lam
Godskoor zal zingen.

Bijbelavonden
Deze zijn in de pastorie van de
Antoniuskerk op donderdag 21
november en 12 december. De
avonden staan o.l.v. catechete
Marieke Maes. Van 20.00-22.00
uur.
Iedereen kan aansluiten zonder
aanmelding vooraf.
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Kinderwoorddienst
Deze diensten zijn in de Maria
Middelareskerk om 9.30 uur op
de zondagen 27 oktober, 24 november en 8 december.

Terugkom-viering
communicantjes
Op zondag 24 november in de
Maria Middelareskerk om 9.30
uur hopen we de communicantjes van dit jaar weer te ontmoeten. Er is een kinderwoorddienst
en het kinderkoor ‘De Vlammetjes’ zal zingen.

Maaltijd plus
Op 29 november is de laatste bijeenkomst in De Verdieping om
na de maaltijd te praten over
een bijbels thema. Intekenlijst
ligt achter in de kerk.

Kerk schoonmaken
Maandag 2 december wordt
de Maria Middelareskerk weer
schoongemaakt. Vanaf 9.15 uur.
Wij vragen om uw hulp daarbij.

Adventsactie
Deze begint op 1 december a.s.
Uw bijdrage kunt u doen in de
Bruine kist (Antoniuskerk) en de
Witte bus (Maria Middelareskerk). Van harte aanbevolen!

Collecteopbrengst voor
MIVA en Kookproject
Deze collecte heeft in onze parochiekern € 229,55 opgebracht.
Hartelijk dank namens de organisatie.
Zondag 22 september werd tijdens de oecumenische startviering een collecte gehouden voor
een kookproject dat in buurthuis
Vogelvlucht opgestart gaat worden. Er is € 399,85 opgehaald.
Ook hiervoor hartelijk dank.

Nieuwe bezorgers
gevraagd
Wij zijn op zoek naar mensen die 7x per jaar een uurtje tijd hebben om het blad
‘Rondom de Kerk’ te bezorgen. Info: secretariaat van
de Lam Gods.

DE REGENBOOG
OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58 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: (Tijdelijk) Ingrid Weitenberg, tel. 071 - 521 19 63 of ingridjam@hotmail.com.

Van ballingschap naar onderweg
De eerste zondag in oktober is het Regenboogzondag. Dan
starten we het nieuwe seizoen op met een mooie viering,
een uitgebreide koffie en activiteiten voor de hele geloofsgemeenschap.
Vorig jaar stond de Regenboogzondag in het teken van
‘ballingschap’. We voelden ons ballingen, verbannen, omdat onze vertrouwde wekelijkse viering van de Maaltijd van
de Heer, onze bron van oecumenische inspiratie, niet langer mogelijk bleek. Niet alleen omdat er geen priester meer
was om de Eucharistie te vieren en ook de predikantsplaats
gehalveerd werd, maar vooral ook door bemoeienis van de
bisschop die de regels strikter wil handhaven. Zo werden we
ontheemden in eigen huis.
Maar we bleven niet bij de pakken neerzitten. Onder de
bezielende leiding van de overgebleven predikant en een
nieuwe pastoraal werker zijn we gaan zoeken naar nieuwe
mogelijkheden.
Inmiddels hebben we een jaar ervaringen met allerlei soorten
vieringen, met en zonder Tafelviering, achter de rug. We zijn
verrast door een aantal vieringen door leden van de geloofsgemeenschap naast vieringen en diensten door eigen voorgangers, en voorgangers van buiten. We zijn bezig te zoeken
naar nieuwe vormen en velen hebben daar ook best zin in.
Dit jaar is het thema van de Regenboogzondag dan ook:
‘onderweg zijn’. We zijn al in beweging, onderweg. Het
einddoel is echter nog niet in zicht. Wel hebben we al onze
richting bepaald: één in Jezus’ naam, gevoed door bijbel en
sacrament. De weg die we gaan is er een van zoeken naar
een passend ritueel van eenheid als onderdeel van de vieringen. In de maand oktober proberen we een ritueel met
brood en zout uit. In de maand november ideeën die uit de
geloofsgemeenschap naar voren zijn gekomen. We hopen
op veel reacties en willen elke viering evalueren, want we
willen wel samen onderweg zijn en bij elkaar blijven.

Geliefde dode
Wat is er van je geworden?
Een gemis dat verdriet?
Een verlangen dat knaagt?
Een herinnering die troost?
Is dat al?

Een stukje leven ben je geworden.
Een eigenzinnig stukje leven in mij
door liefde verankerd,
een bekend stukje leven in God
opgelost in zijn liefde

En zoals ooit bij elke knipoog van jou
God naar mij lachte,
zo lach jij nu

Jaarthema compassie

VIERINGEN

Als vertrouwde zekerheden je ontvallen en je onderweg bent naar een
nieuwe vorm van samen kerk zijn,
ben je kwetsbaar en hoop je dat mensen je met een beetje compassie tegemoet treden. We hebben die compassie hard nodig en we zijn daarin niet de enigen.
De voormalige religieuze en bekende schrijfster Karen Armstrong heeft een paar jaar geleden een wereldwijde beweging gestart, het ‘Charter for Compassion’. Zij is ervan overtuigd dat het met onze wereldbevolking niet goed zal gaan
als we niet leren om elkaar met mededogen, medeleven,
compassie te bezien en te ontmoeten. Of, zoals Christiane
Berkvens schrijft in ‘Catechismus van de compassie’: de zachte krachten zullen zeker winnen (Henriëtte Roland Holst).
Die zachte krachten probeert het Charter for Compassion
overal ter wereld bij mensen te ontketenen. Dit seizoen komt
de vlag van deze beweging ook in de Regenboog te hangen. Hij reist door Leiden, zoals het Charter for Compassion
door de wereld reist om mensen op te roepen te leven vanuit
mededogen en niet vanuit het ‘ik eerst’-principe. Vanuit dit
thema komt er een serie middagen en avonden waarin een
facet van mededogen overdacht wordt en door ons ingevuld
met onze eigen ervaringen en inzichten. We gaan een keuze
maken uit thema’s als gelijkheid, verzoening, waarheid, vrijheid, God, liefde. De gesprekken hierover zullen ons hopelijk
dichter bij elkaar en dichter bij het geheim van Gods compassie/liefde/mededogen brengen.
De eerste bijeenkomst is maandagmiddag 18 november of
dinsdagavond 19 november.
Meer informatie en opgeven via de website: www.deregenboogmerenwijk.nl.

Iedere zondag 10.00 uur
Oecumenische viering.
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

De waarde van symbolen en rituelen
Er is momenteel veel gaande in de Regenboog: vertrouwde
vormen van geloofsbeleving verdwijnen, er komen andersoortige vieringen, er komen andere gezichten. De beste
manier om al die veranderingen te verwerken is door er met
elkaar over te praten. Wat kennen we en wat is vreemd?
Wat vinden we belangrijk? Waar lopen we tegen aan of wat
begrijpen we niet? Marianne Hoogervorst wil met ons het
gesprek aangaan. In drie bijeenkomsten, 13 oktober, 1 december en 2 februari, wordt gesproken over de waarde van
symbolen en rituelen en hoe ermee om te gaan.
Welke symbolen zijn ons overgeleverd? Welke symboliek
ontstaat in het leven van de 21e eeuw? Wat is de spirituele
waarde van symbolen en rituelen in onze geloofsgemeenschap? Zomaar enkele vragen die hopelijk een antwoord vinden in deze gesprekken.
De bijeenkomsten zijn op onderstaande zondagen
15 minuten na het beëindigen van de zondagsviering.

bij elke knipoog van God

13 oktober De betekenis en waarden van symbolen en rituelen in ons dagelijks leven.
1 december Symbolen in Advent en Kersttijd. Wat betekenen ze voor ons, mensen van de 21e eeuw?
2 februari Symbolen en rituelen rond de Tafel van de Heer.
Kunnen we daar naar leven?

naar mij….
je lief
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Iedere 2e of 3e zondag
Is er een Jongerenviering in het
JOP-voorheen zaal-1
zie: www.deregenboogmerenwijk.nl

STILTECENTRUM
Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van 10.00
tot 12.00 uur geopend voor
persoonlijk gebed, meditatie of
het opsteken van een kaarsje.

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er van
9.30 tot 9.45 uur een morgengebed in het Stiltecentrum. We volgen daarbij een vast ritueel van
lezingen, liederen en gebeden.
Zomaar een moment, midden in
de week, om even met elkaar stil
te zijn en te bidden en aandacht
te geven aan wat ons bezighoudt.
U bent van harte welkom.

Meditatie
Vrijdag van 9.15 tot 10.00 uur
Ignatiaanse meditatie met mogelijkheid tot nagesprek.
We gebruiken de meditaties van
het Stanislasteam in Delft. Aanmelden verplicht bij I. Weitenberg
tel. 521 19 63

Mothers Prayers
Op vrijdag van 10.30 tot 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 tot 12.00 uur
vrij entree voor iedereen.

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

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

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

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

“De Hooiwagen”
Een avond rond het schilderij van Jeroen Bosch: de Hooiwagen. Op het middenpaneel wordt een hooiwagen
bestormd door een hysterische mensenmenigte. Iedereen probeert een beetje hooi
te bemachtigen. De kar wordt
voortgetrokken door angstaanjagende demonen. Op de voorgrond is te zien hoe het hooi
in de zakken van monniken en
kwakzalvers terecht komt. Samen met ds. Inge Smidt gaan
we op zoek naar de symbolen
in dit schilderij en hun betekenis voor ons.
29 oktober 20.00 uur

God,
onnoembaar in zo vele talen,
leer ons geloven
dat uw Naam is
‘Ik zal er zijn’,
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven.
Leer ons geloven,
dat U ons leven binnenkomt,

Ro
n

Nederlandse bisschoppen op
Ad Limina bezoek

Woord versus beeld
in de Gouden Eeuw

De Nederlandse bisschoppen zijn
van 2 tot en met 7 december in
Rome voor hun Ad Limina bezoek.
Ze gaan onder meer gezamenlijk
en ieder afzonderlijk op audiëntie
bij paus Franciscus. Ook bezoeken
zij de Congregaties en de Pauselijke Raden.
‘Ad Limina’ komt van Visitatio
ad Limina Apostolorum, een pelgrimage naar de drempels van de
apostelen. Met ‘drempels’ worden de graven van de apostelen
Petrus en Paulus bedoeld. Gebruikelijk is dat bisschoppen eens per
vijf jaar zo’n bezoek afleggen. Er is echter een grote achterstand
ontstaan in de Ad Limina bezoeken van de bisschoppenconferenties over de hele wereld: wegens de gezondheidstoestand van paus
Johannes Paulus II en het inwerken van paus Benedictus XVI en
paus Franciscus. Het vorige bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in 2004.
Ieder van de bisschoppen presenteert een rapport over de situatie
in zijn bisdom, dat vertrouwelijk blijft. Het gezamenlijke rapport
van de bisschoppen over de situatie in Nederland als geheel wordt
op 2 december openbaar gemaakt. Zie ook www.rkkerk.nl.

De samenleving van de zeventiende-eeuwse
Nederlanden is vaak beschreven als tolerant. Museum Catharijneconvent in Utrecht
geeft met de expositie ‘Vormen van verdraagzaamheid’ een complexer beeld van de
religieuze situatie en (in)tolerantie in de Gouden Eeuw.
Nederland kende destijds veel geloofsgroeperingen. Daardoor moest
men een manier vinden om goed met elkaar om te gaan. Er was sprake
van een gedoogbeleid, zowel vanuit de heersende partij (de ‘tolerantie’) als vanuit het volk zelf (de ‘verdraagzaamheid’). Dat was geen
idealistische keuze, maar pure noodzaak. De schilderijen en objecten
op de tentoonstelling illustreren die
bijzondere situatie goed. Vijf zalen zijn
ingericht met objecten uit de eigen collectie en met veel bruiklenen, zoals de
tekening ‘Vrijheid van Consciëntie’ van
Joachim Wtewael: een pleidooi voor
religieuze verdraagzaamheid. Deze tekening is het ontwerp van één van de
Het Lutherse kastje, voorbeeld ramen in de Sint-Janskerk in Gouda.
van verborgen geloofsbeleving. De expositie is tot en met 5 januari te
Susanna van Steenwijck, 1665, bezichtigen.
Meer info www.catharijneconvent.nl.
olieverf op paneel.

Ron

als een pasgeboren kind.

als vredevorst
en bron van vertrouwen,
in Jezus, uw Zoon,

Hoe bevalt het?
Het is hartstikke leuk. Ik zit er natuurlijk nog niet
zo heel lang bij en dat vind ik jammer. Ik heb er echt
spijt van dat ik het niet eerder gedaan heb. Ik kwam
wel altijd al naar de kerk, ook al was het op dan zaterdagavonden, maar het had best gekund. Het was er
gewoon nooit van gekomen. Ik had ook eerder al wel
muziek gemaakt. Toen ik 10 was ging ik bij de fanfare
Juliana in Stompwijk. Daar ben ik 19 jaar bijgebleven
en daarna heb ik twee jaar lang dwarsfluitles en accordeonles gehad.
Maar het is toch heel anders wanneer je in de kerk
zingt. Met geloven heb je niet echt de kerk nodig, bidden kun je ook thuis. Maar ik help de gemeenschap als
ik zing, en het is ook heel mooi om samen te zingen.
Het voelt goed. Stompwijk is daarnaast een hechte gemeenschap, dat zie je bijvoorbeeld bij dingen als carnaval, waarbij ook iedereen naar de Mis komt. Daarbij
zingt dan ook altijd een koor met oud-prinsen. Nee, ik
vind het gewoon leuk. Ik zou het voor geen goud meer
willen missen.

H. Communie en het H. Vormsel en een gastles over
het thema ‘respect’.

die mens van belofte,
die onze leidraad werd naar
uw land van belofte.
Hij die uw Naam geworden is
‘Immanuël’, God-met-ons.
Schoolpastoraat bisdom Gent
Rondom de Kerk
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Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, uitgebeeld
tijdens de openingsviering in de Petruskerk.

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
Eén keer in de week repeteren we, op dinsdagavond,
tussen zeven en half negen, met pauze. We zingen de
eerste en de tweede zondag van de maand, de andere
zondagen is er meestal samenzang.

Daarnaast is er wekelijks een stiltemoment in alle
klassen, daar waar vroeger standaard het Onze Vader
en Wees Gegroet werd afgeraffeld. “We vinden het
wel belangrijk dat kinderen weten wat er gebeurt op
Goede Vrijdag en Witte Donderdag etc. en dat ze een
kerk meerdere keren van binnenuit zien en beleven.
We zijn dankbaar voor de ondersteuning die we krijgen vanuit de parochie,” aldus de directeur.
Wel kregen we als kerk ook een ‘tip’ mee; let op je
taalgebruik, laat dat aansluiten bij de tijd en niet
wereldvreemd en afstotend zijn… Dat blijft inderdaad een uitdaging en een zoektocht naar evenwicht. Dankbaar verlaat ik het schoolgebouw, na
het gesprek met twee bevlogen leerkrachten, die
tijd vrijmaakten in een drukke, hectische startweek
van het schoolseizoen. De openingsviering later
in de kerk was creatief, vrolijk en inspirerend. Het
verhaal van de barmhartige Samaritaan ofwel ‘de
goede vriend’ werd uitgebeeld door kinderen (foto)
en voorgelezen door de pastoor. Samen werd er goed
gezongen, geluisterd en gebeden.

Bas van Pampus, pastoraal werker

Josephschool: ‘Tips’ en ‘Tops’ bij omgaan met elkaar

Op een zonnige dag in een mooie en
moderne school heb ik een gesprek met
directeur John van den Helder en leerkracht Hetty Barreveld. Beiden werken
ze met plezier op deze RK-school vanwege de prettige sfeer en het goede pedagogische klimaat, waar geborgenheid,
veiligheid, vertrouwen en respect sleutelwoorden zijn. Omgangsvormen hebben een hoge prioriteit, dat drukt zich
uit in het geven van ‘tips’ (opbouwende
kritiek) en ‘tops’(complimenten). Het
vak godsdienst geeft input en richting
aan de omgangsvormen. De katholieke
identiteit blijkt uit de catecheseprojecten, behandelen van Bijbelse verhalen,
het regelmatig overleg met de identiteitsbegeleider van SCOL, drie keer per
jaar een viering in de Sint-Petruskerk,
en de regelmatige gastlessen van de pastoor aan groepen 4 en 7. Ook zelf heb ik
info-lessen mogen geven over de Eerste

Gij tot ons komt

Wat doe je precies?
Ik zing als bas in ons kerkkoor. We zingen drie- of vierstemmig, met natuurlijk de vaste gezangen zoals het
Kyrie, het Gloria, het Sanctus en het Agnus Dei in het
Latijn, en tussendoor zingen we Nederlandse liedjes.
Het was in het begin even wennen, de eerste keer heb
ik het Credo gewoon geplaybackt, maar nu vind ik het
steeds mooier worden. Ik zing sowieso heel graag
Latijn.

Ondersteuning vanuit de parochie

m scholen...
o
d

Leer ons geloven dat

Vrijwilliger H. Laurentius in Stompwijk

Hoe ben je bij het kerkkoor gekomen?
Dat was in 2004, eind november. Na een concert in de
kerk zaten we met z'n allen aan de overkant, in het
dorpshuis, en ik bleef wat langer zitten, het was al
gauw een uur of half twaalf. Ik had al een borreltje op
en toen zei iemand aan tafel: ‘Steek je hand eens uit’.
Dat zei hij ook tegen mijn overbuurman, en toen zei hij:
‘Geef elkaar de hand’. Dat deden we, en toen zei hij:
‘Nu zit je bij het parochiekoor.’ ‘Nou’, zei ik, ‘Ik wil het
wel proberen.’ En drie weken later zong ik de Hoogmis,
met Kerstmis, in het Latijn.

zo klein en kwetsbaar,
zo gewoon en afhankelijk

Martien
Turkenburg (55)

illigers
ijw

Gebed voor de Advent

m de Vr
o
d
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: Viering

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 26 oktober tot en met 15 december 2013
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EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
Vieringen in:
Mb = Meerburgkerk
Mw = De Menswording
SJ = Sint Jansonthoofding
CD = Christus Dienaarkerk
ANT = Anthoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk
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Meerburgkerk/De Menswording
		St. Josephkerk
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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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3 december 10.00 uur: EV OUDE VE
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Hartebrugkerk

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