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De geboorte van Christus, daar gaat het om
De Kerststal gaat volgens het verhaal terug op
Franciscus. Hij zet in 1223 de eerste Kerststal op in
het Italiaanse grotklooster Greccio. Jan van Loon
opent met Kerst een speciale grot voor Kerststallen
in ‘zijn’ museum Greccio voor devotionalia onder
de Franciscaanse Hartebrugkerk.
“Het is zo mooi, zo’n Kerststal”, vertelt hij in museum Greccio onder de
Hartebrugkerk, “je ziet zo prachtig
wat er is gebeurd in de Kerstnacht.
De geboorte van Christus, daar gaat
het om. Toch?” We lopen door naar
de donkere Hartebrugse kelders. Het
wordt uitkijken dat je je hoofd niet
stoot. Wordt dit ook ooit museum?

Jan van
Loon legt
de laatste
hand aan
de Kerstallengrot in
‘Greccio’.

Liefde, giften en inzet

even bezig met de grot. Gelukkig
krijg ik hulp.” Waarom hij dit allemaal doet? “We hebben hier prachtige dingen die anders zomaar
worden weggegooid: kazuifels,
beelden, kerkboeken, wijwaterbakjes, kruisbeelden enzovoort. Die
zijn met zoveel liefde gemaakt. Die
mogen niet verloren gaan.”
Franciscus’ biograaf Thomas van

Terloops wijst Van Loon op een stapel
reservedakpannen van de kerk, in
een hoekje. ”Daarvan heb ik er een
paar gebruikt voor het museum.” Het
tekent museum Greccio: het rust op
liefde, giften en inzet. En op veel
handigheid. “Het lijkt inderdaad op
het bouwen van een modelspoorbaan”, zegt hij lachend, “we zijn wel

Actie Kerkbalans: u doet toch ook (weer) mee?
Van 12 tot 26 januari is weer de Actie Kerkbalans met als motto ‘Wat is de Kerk u
waard?’ De brief met toezeggingsformulier en acceptgiro krijgt u thuisbezorgd of ligt
achterin de kerken voor u klaar. Informatie over fiscaal voordeel van uw gift kunt u bij
de penningmeester van uw kerk krijgen. Een notariële akte is sinds kort niet meer nodig! Het geld gaat naar de kerk van uw keuze, voor alles wat nodig is om de geloofsgemeenschap in stand te houden. De banknummers staan op de pagina’s van de kerken.
Met uw gift maakt u het mede mogelijk dat de katholieke Kerk in Leiden en ommelanden een goede toekomst heeft. Mogen we weer op u rekenen?

Celano beschrijft het effect van een
Kerststal op z’n Middeleeuws: “Greccio
is als een nieuw Bethlehem… Boven
de kribbe werd de plechtige heilige
Mis gevierd en de priester werd bevangen van een ongekende ontroering.
Franciscus, die diaken was, trok zijn
diakengewaden aan en zong met welluidende stem het heilig Evangelie…
En toen eindelijk de plechtige nachtelijke viering ten einde was, gingen allen in grote vreugde naar huis terug.”
Maar er is ook wat te zeggen voor: “De
Geboorte van Christus. Daar gaat het
om. Toch?”
Zie ook www.greccio.webklik.nl. Openingstijden
24 december na de Nachtmis, 25 en 29 december
en 5 januari van 12.00 tot 13.00 uur.
In alle kerken zijn mooie Kerststallen opgebouwd.
De bijna levensgrote Kerststal in de Josephkerk is
ook op tweede Kerstdag en op 27 en 28 december
van 13.00 tot 15.00 te bezichtigen. Er is 26 en 27
december ook een puzzeltocht voor kinderen.

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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Meer van het geloof weten en ervaren

Heden is u een Redder geboren…

Hieronder een greep uit het catechese-aanbod in het voorjaar van
2014. Nadere informatie, adressen en wijze van opgave vindt u in de
catechesefolder achterin de kerken en op www.rondomdekerk.nu .

Wanneer u dit jaar in de Kerstnacht naar de kerk toekomt, dan
hoort u in het Evangelie weer deze
woorden: Heden is u een Redder
geboren, Christus de Heer, in de
stad van David. Ieder jaar opnieuw
klinken deze woorden, jaar in jaar
uit. De kleine Jezus, de grote God
wordt geboren.

gespreksgroepen. In de Lodewijkpastorie van 9.30 tot 11.30 uur op 12,
19, 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart,
2, 9 en 23 april (+ zaterdag 15 maart
overdag).
CaFE Catholic Faith Exploration
Het katholieke geloof verkennen. Vijf avonden met koffie –
inleiding op dvd – gespreksgroepen met een glaasje erbij. In de
Josephpastorie op 28 januari, 4,
11, 18 en 25 februari van 20.00
tot 21.30 uur.
Evangelie van de Zondag
Samen de Evangelie tekst van de komende zondag lezen, bidden en uitwisselen. Elke donderdag van 9.30 tot
10.30 uur in de Hartebrugpastorie.

Colofon

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op ING 447 97 78
t.n.v. Rondom de Kerk Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen: € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het
Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Inhoud

De innerlijke Burcht
‘De Innerlijke Burcht’ is het beroemdste werk van de H. Teresa van
Avila. Kan dit boek ook voor ons – vijf
eeuwen later – nog een gids zijn op
onze geestelijke weg? In de Petruspastorie op 13 januari, 10 februari, 3
3 en 24 maart, 14 april, 12 mei, 2 en
23 juni van 20.00 tot 21.30 uur.
Ochtendalpha
Telkens weer worden mensen door
deze tien weken cursus geholpen in
hun geloof. Over de wereld hebben al
meer dan 18 miljoen mensen meegedaan. Ook bedoeld voor wie nog
helemaal niet bekend is met het
christelijk geloof. Deze keer in de
ochtend: Koffiedrinken – inleiding –

Profetische theologen
Profetische theologen Na Newman en
Guardini volgen nu Henri de Lubac,
Hans Urs von Balthasar en Adrienne
von Speyr. We horen over hun leven,
theologie en lezen teksten van hen. In
de Josephpastorie op 22 en 29 januari
(de Lubac), 19 en 26 februari (Von
Balthasar), 5 en 12 mei (Von Speyr).
Lezing liturgische houdingen
Lezing over Liturgische houdingen
Wanneer gaan we staan, zitten en
knielen bij de vieringen? En waarom?
Hoe kunnen we bidden met heel onze
persoon, ziel, geest en lichaam?
Heeft alles in de kerkelijke liturgie
een betekenis? In de Lodewijkpastorie op donderdag 13 februari van
20.00 tot 21.30 uur.
Youcat voor de jongeren
Youcat voor de jongeren Samen alle
punten van het geloof langs gaan.
Alles mag gevraagd worden. In de
Petruspastorie van 19.00 tot 20.30
uur vanaf 15 januari, 19 februari en
in de volgende maanden.

Wij staan dan weer bij de Kerststal.
Ieder jaar met ontroering. Jezus, de
Zoon van God, die mens is geworden
net zoals wij. Een mooier Kerstgeschenk kunnen wij ons niet voorstellen. Jezus die met al Zijn liefde bij
ons wil zijn. Als het ware wil Jezus
ons ontmoeten. En als je Jezus in je
leven toelaat, zul je merken dat alles anders wordt. Luisteren naar wat
Jezus tot je zegt, Jezus ontvangen
in de Heilige Communie. Jezus die
ons wil redden en het beste met ons
voorheeft. Het enige wat Hij van ons
vraagt is dat wij Hem toelaten in
ons leven.

Gebed en hulp nodig
‘Heden is u een Redder geboren’...
een Redder die geboren wordt voor
u en voor mij. Gelukkig zijn wij in
staat om met Kerstmis naar de kerk
toe te gaan en deze woorden te horen. Maar toch... er zijn ook landen
op de wereld waar dat niet mogelijk
is. Landen waar oorlog is, landen
waar christenen onderdrukt worden,
landen waar kerken er niet meer zijn
vanwege natuurrampen. De beelden

Interview Marianne Heijkoop
Column Vreugde?

van de tyfoon Haiyan op de Filipijnen zijn ons overbekend. De mensen daar kunnen niet meer naar
hun kerk toe. Ongetwijfeld zullen
zij toch ergens het Kerstevangelie
horen, dat Heden is u een Redder
geboren. Hoe zal dat bij die mensen
overkomen? Wij weten dat het geloof op de Filipijnen heel erg groot
is. Misschien kunnen wij daar nog
wel een voorbeeld aan nemen. Laten
wij heel speciaal voor al die mensen
bidden en offeren. Zij hebben ons
gebed en hulp heel hard nodig.

Kerstmis, verhalen en liederen zullen weer klinken, blijheid zal er
zeker zijn voor heel veel mensen.
Toch… verdriet is er ook. Denken
wij aan al onze medeparochianen
die het afgelopen jaar iemand hebben verloren. Ik hoop dat u ook voor
deze mensen zult bidden. Ik hoop
dat het voor deze mensen toch ook
een klein beetje Kerstmis zal zijn,
dat zij iets van ‘het Licht’ mogen
ervaren, dat Jezus is geboren.
Jezus mogen wij begroeten in onze
Kerststal. Maar u weet dat het een
voorbereiding is op de echte ontmoeting met Jezus. Op het eind van
ons leven, als wij Jezus mogen zien
als onze Redder die eens voor ons is
geboren.
Namens mijn medeleden van het
parochieteam wens ik u allen
een Zalig Kerstmis en een Zalig
Nieuwjaar toe.
Diaken Gerard Clavel

En nog veel meer zoals Maria en de
Nieuwe Evangelisatie (4 avonden door
pastoor van der Bie), Hoe omgaan
met lijden (Bas van Pampus). In de
volgende Rondom vindt u het aanbod
voor de Veertigdagentijd en verder!

De vreugde van het Evangelie
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In gedachten...
Jezus de Messias,
arm geboren tussen de armen,
U bent, nederig,
uit God voortgekomen
niet om over ons te oordelen,
maar om de weg
voor ons te openen
naar verbondenheid met God.

Het wereldbeeld van Marc Chagall (1887-1985) was dat van de Bijbel, daaruit
leefde hij en maakte zijn kunst. Waarschijnlijk was hij de kunstenaar die de
meeste Bijbelse motieven verbeeldde. Op 19 december bezinnen we ons op
Kerstmis met afbeeldingen van Chagall en laten ons meevoeren in zijn mystieke schilderkunst om open te staan voor Gods schepping, waarin de belofte
van de Menswording centraal staat. Plaats Petruspastorie, Lorentzkade 16a
Tijd 20.00 tot 21.30 uur Begeleiding pastoor Jaap van der Bie. Opgave bij het
Centraal Secretariaat, zie linksboven bij Contactadressen.
2 December 2013
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l

Het licht ervaren

Met Chagall op weg naar Kerstmis

Rondom de Kerk

Kerk en Samenleving
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Frère Roger van Taizé (1915-2005)
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Interview
Tekst: José Miltenburg

“God laat veel
schoonheid zien”
Marianne Heijkoop is 24 jaar,
woont in Koudekerk en zit op de
lerarenopleiding. Ze houdt van
gezellig kletsen met vriendinnen en van winkelen. En ze is
met bevlogenheid actief in het
jongerenwerk in de kerk (JP
Leiden red.). In dit interview
vertelt ze wat haar beweegt.
Op de lerarenopleiding volgt Marianne
het vak omgangskunde. Daarin leer
je hoe anderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen en ook
bijvoorbeeld hoe je met jongeren in
gesprek gaat over normen en waarden.
Marianne: “Ik heb al stage gelopen op
het VMBO en nu doe ik dat bij Youth for
Christ. Daar train ik leiders van ‘Rock
Solid’. Dit is een tienerprogramma
over het christelijk geloof dat geleid
wordt door vrijwilligers. Ik train de
vrijwilligers in leiderschap, teambuilding en groepsdynamica. Als ik klaar
ben met mijn opleiding wil ik graag de
kant op van training en coaching.”

Praten over levensvragen
Met een kop thee aan de keukentafel rollen we van het ene onderwerp
in het andere. Met een aanstekelijk
enthousiasme vertelt ze wat ze naast
haar opleiding en stage nog meer
doet. “Ik houd ervan om lekker gezellig met vriendinnen te kletsen en te
winkelen. Ik heb ook een vriendje,
hem zie ik ieder weekend. En ik ben
actief in JP Leiden, dat is een katholieke jongerengroep in deze regio.
Daarbinnen zijn verschillende commissies die activiteiten organiseren.
Kijk maar eens op onze website. We
hebben bijvoorbeeld een verdiepingsgroep waar we erover praten wat God
ons zegt in de bijbel. Ik vind het heel
erg leuk om met mensen om te gaan
en te praten over levensvragen.”

God is niet ouderwets
Vinden ze het op jouw opleiding niet
ouderwets dat je naar de kerk gaat en

je hiervoor inzet? Marianne: “Eerst
reageerden ze raar, iemand die zo
gefocused is op geloof. Ik kreeg ook
veel vragen. Maar ik zeg mijn mening.
Daarop antwoordden ze: ‘Wauw, ik
vind het heel knap’. Nu weet iedereen
het en het is niet meer raar voor ze.
En of ze het ermee eens zijn of niet,
ze waarderen het dat ik eerlijk ben.
Voor mij is het belangrijk om op zondagmorgen naar de kerk te gaan, dat
is een keuze van me. Mensen zeggen
vaak dat ze daar geen tijd voor hebben. Maar ook mensen die het druk
hebben nemen wel de tijd om rust te
hebben en afstand te nemen, ze nemen wel tijd voor een strandwandeling of een weekendje weg. Zij pakken net zo goed hun momenten van
ontspanning. Dat wordt niet vreemd
gevonden. God is niet ouderwets, Hij
is van alle tijden. Ik denk anders dan
veel andere jongeren maar dat hoeft
niet ouderwets te zijn. Er zijn zoveel
mooie dingen, God laat veel schoonheid zien. Kijk eens naar de natuur.
En als het lente wordt en je dan weer
voor het eerst zonder jas naar buiten
kunt, wat heerlijk is dat.”

Zien door de ogen van God
Marianne heeft in Suriname gezien
hoe de geloofsbeleving van mensen
heel anders kan zijn dan hier. En het
bracht haar zelf ook een ervaring met
God. “Ik heb drie maanden in Suriname vrijwilligerswerk gedaan in een
kindertehuis. Daar besefte ik goed
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dat we hier in Nederland
materieel heel rijk zijn
maar geestelijk arm. In
de binnenlanden van Suriname is het omgekeerd,
materieel zijn ze arm maar
geestelijk juist rijk. Hier
zijn we er op gefocused dat
anderen ons leuk vinden,
je moet er goed uitzien
en een opleiding gedaan
hebben, je moet je eigenlijk beter voordoen dan je
bent. In de binnenlanden
van Suriname zien ze je
door de ogen van God. Ik heb God daar
echt ervaren. Toen ik op een gegeven
moment geen dak boven me hoofd had
heeft Hij gezorgd voor huisvesting. En
toen ik eens nogal alleen was vroegen
de mensen me mee te gaan naar de kerk
en naar een jongerengroep.”

Gemeenschap vormen
Hangt dit met elkaar samen, materiële rijkdom en geestelijke armoede en
omgekeerd? “Door wat je op TV en internet ziet, in tijdschriften leest en om
je heen hoort, krijg je veel prikkels en
ga je anders met God om. Je wilt erbij
horen en bent op andere dingen gefocused. Ik heb mensen ontmoet die een
religieuze roeping hebben en het valt
me op dat ze altijd blij zijn. Ikzelf heb
vaak wat te zeuren. Maar als ik dan bijvoorbeeld de ‘Blauwe Zusters’ zie (red.:
jonge kloosterorde), die leven heel sober, ze leven met God en ze stralen één
en al blijdschap uit. Natuurlijk kunnen
materiële en geestelijke rijkdom wel
samen gaan; het biedt mogelijkheden
om iets goeds te doen met je rijkdom.
Als wij rijk zijn, mogen we armen uitnodigen.” En ze voegt er aan toe: ”Zonder
iets terug te verwachten.” Ze weet niet
zo snel waar het precies staat in de bijbel maar het staat erin, zegt ze. “Een
gemeenschap vormen, ervoor elkaar
zijn, de ander uitnodigen bij je aan tafel. Dat is mijn toekomstbeeld.”
(Red.) Marianne coördineert vanuit JP
Leiden ook de JongerenInfo op pagina
27 van onze Rondom de Kerk.

Kerk en Samenleving

Onze paus geeft met zijn Exhortatie ‘Evangelii gaudium’, Vreugde van het Evangelie, ons allemaal aansporingen die er niet om liegen. De paus gaat, na
de nodige maatschappijkritiek, in op de situatie in
het pastoraat. Op het gevaar af dat ik ze iets te kort
samenvat, licht ik er een paar aansporingen uit, die
ons, in ieder geval mij, stof tot na-denken geven.
Zijn we overal ter wereld als kerk dan zo naar binnen
gericht?
In ‘Ja tegen de uitdaging van een missionaire spiritualiteit ‘schrijft de paus: “Tegenwoordig zien we
bij vele werkers in het pastoraat (…) een overdreven
zorg voor hun persoonlijke vrijheid en ontspanning,
wat ertoe leidt dat zij hun werk als slechts een aanhangsel van hun leven beschouwen, alsof het geen
deel is van hun identiteit.” (78) “Onze mediacutuur
is sceptisch en cynisch richting de Kerk, waardoor
vele werkers in het pastoraat een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen.” (79) In 80 vreest de
paus dat dit kan leiden tot een praktisch relativisme
we doen alsof God niet bestaat, armen niet bestaan,
en mensen die het Evangelie nog niet ontvangen
hebben niet bestaan). Hij vindt dat nog gevaarlijker
dan leerstellig relativisme. Tot slot van 80 schrijft
hij: “Laten we niet toestaan van het missionaire
enthousiasme beroofd te worden!”
In ‘Nee tegen egoïsme en spirituele traagheid’ gaat
de paus nog verder: “Op het moment waarop we
vooral missionaire dynamiek nodig hebben die zout
en licht in de wereld brengt, zijn vele leken bang
dat ze gevraagd worden om enig apostolisch werk
te verrichten en proberen zij elke verantwoordelijkheid die beslag legt op hun vrije tijd, te vermijden.”
(81) “Het probleem is niet altijd een overvloed aan
bezigheden, maar eerder de slecht geleefde bezigheden, zonder passende motivatie, zonder een spiritualiteit die ze doordrenkt en ze plezierig maakt.”
(82) “En zo krijgt de grootste bedreiging gaandeweg vorm: het grijze pragmatisme van het dagelijks
leven van de Kerk waar alles normaal lijkt te gaan
terwijl in werkelijkheid het geloof slijt en degenereert tot benepenheid. (…) En opnieuw: “Laten we
onszelf niet toestaan van de vreugde evangelisatie
beroofd te worden!” (83)
Ja, ik weet, dit is het Kerstnummer van Rondom de
Kerk, we kijken verwachtingsvol uit naar de komst van
het Licht. Eigenlijk niet de tijd voor zware kost? Maar
toch, misschien inspireren deze citaten u om het hele
document te lezen. Franciscus neemt zoals gewoonlijk
geen blad voor z’n mond!
Joke Sorgdrager

Diaconaal Weekend 2013

Tot verbazing van velen meldde
vrijdag 15 november een Norbertijn op het TV-journaal gewichtig
dat de Nederlandse bisschoppen
verboden hadden ‘Stille Nacht’ en
‘De Herdertjes lagen bij nachte’ te
zingen met Kerstmis. Tot verbazing ook van de bisschoppen!

Met de parabel van De Soepsteen opende Patricia Mabolia, projectmedewerker van de Diaconie Franstalige Afrikanen in De
Bakkerij, het Diaconaal Weekend 2013 in Café Sijthoff in Leiden.

Nacht na de eerste Schriftlezing waar
een Psalm gebeden dient te worden.
Maar dit was kennelijk te ingewikkeld voor de Norbertijn?!
Dus de vertrouwde kerstliederen mogen gewoon op een gepaste plek in
de vieringen gezongen worden. Natuurlijk blijft de zorg dat Kerstmis bij
velen niet dieper gaat dan ‘sfeer en
bekende liedjes’ en dat Stille Nacht
voor sommigen een must is om met
een ‘kerstgevoel’ naar huis te gaan.
Een feel good viering…. Daar is echter niemand op zijn echte levensweg
Op gepaste plek in de viering
mee geholpen, laat staan op zijn geDe bisschoppen hadden (alleen
loofsweg. Dus een keer Stille Nacht
maar) gevraagd om duidelijk onder- weglaten in de hoop dat een enkeling
scheid te maken tussen liedteksten, wat dieper geraakt wordt door het
steviger voedsel van de liturgie valt
die uit 1. de Schrift, 2. de Liturgie
te overwegen. Maar dan is het geen
en 3. de devotie (Stille Nacht, De
kwestie van niet mogen, maar van
Herdertjes e.a.) voortkomen en die
zorg voor de geloofsgroei van Kersteen geëigende plek in de viering
te geven. Bijvoorbeeld niet Stille
vieringbezoekers.
Pastoor Smith
Mgr. Liesen, verantwoordelijk bisschop voor de liturgie, reageerde
dezelfde dag al, dat dit bericht niet
klopte. Het onheil was al door de
Norbertijn gezaaid (waarom zou iemand dat eigenlijk doen?). Want het
journaal gaf natuurlijk niet de reactie van mgr. Liesen erna door, en hoe
makkelijk is dan het praatje dat de
bisschoppen geschrokken waren van
de reacties en het besluit maar weer
terugdraaiden. Niets van dit alles.

Bisdom Rotterdam

Vreugde?

Stille Nacht-verbod??

Wereldkerk

Rondom...

In het verhaal klopt een pelgrim aan
de deur voor voedsel en onderdak.
Een paar families warmen zich bij
het vuur, met een pan waterige soep
erop. De pelgrim geeft een steen,
die in de pan wordt gelegd. Maar de
soep is niet af: iedereen haalt wat
hij heeft, kruiden, vet, groenten en
vlees. Zo wordt het een lekkere voedzame soep. Als de pelgrim vertrekt
mogen ze de steen houden: “Je kunt
er nog honderd keer soep van koken,
als je het maar doet op deze wijze”.

Lekker Gezond Goedkoop
Deze parabel staat model voor het
project Lekker Gezond Goedkoop,
waarvoor in het Diaconale Weekend
aandacht werd gevraagd werd in de
Leidse kerken. Armoede, gezondheid, gemeenschap en zingeving
zijn de kernwoorden in het verhaal
van De Soepsteen net als in project
Lekker Gezond Goedkoop: de inzamelingsactie van de Leidse kerken

om het pakket van de Voedselbank
gezonder en evenwichtiger te maken:
meer houdbare, eiwitrijke producten zoals vlees, vis en peulvruchten.
Ieder draagt zo zijn (soep)steentje
bij. Op zondag 10 november was de
start in Leidse kerken onder de naam
Verzamel-Gezond-Actie.

Zinvol Koken
Daarnaast de kookateliers, Zinvol
Koken, met de onderwerpen: Voeding
en gezondheid, Voeding en budgetbeheer en Voeding en zingeving. Bedoeld voor mensen die in een moeilijke situatie zitten. Het enthousiaste
verhaal van een deelnemer: “Het was
heel gezellig en ik heb ervan geleerd
om gezonder en goedkoper te koken”
illustreert dat de kookworkshops aan
het doel beantwoorden. Om te proeven stonden er schalen met lekkere
viskoekjes van sardientjes, mét het
winnende recept, om mee te nemen.
Net als in het verhaal van De Soep-

M25 Leiden: in recordtempo appels plukken
‘Jaar Daden van Liefde’ na ‘Jaar van het Geloof’
Tijdens de afsluiting van het door paus Benedictus XVI uitgeroepen ‘Jaar van
het Geloof’ riep bisschop Van den Hende in een volle Church of our Saviourkerk
in Den Haag voor het komend jaar het ‘Jaar Daden van Liefde’ uit. De bisschop
zei onder meer dat het bisdom graag extra aandacht wil geven dat geloof en
liefde bij elkaar horen en gaat daarom door met een jaar Daden van Liefde na
het Jaar van het Geloof. Dit Daden van Liefdejaar wordt volgend jaar afgesloten
met de Nationale Bedevaart in Brielle. Meer info op www.bisdomrotterdam.nl.

De vreugde van het Evangelie
Paus Franciscus heeft in november een Exhortatie geschreven: ‘De vreugde van het Evangelie’. Hierin moedigt hij alle christenen aan deel te nemen
aan een nieuw hoofdstuk van evangelisatie dat gekenmerkt wordt door deze
vreugde. Hij schetst ook nieuwe wegen voor de gang van de Kerk in de komende jaren. Hij ziet als “grootste bedreiging van de van consumentisme doordrongen wereld van vandaag de troosteloosheid en gekweldheid die voortkomen uit een zelfgenoegzaam en begerig hart, uit de ziekelijke zucht naar
oppervlakkig vermaak en uit een afgestompt geweten.” Verder relativeert hij
zijn eigen positie: men mag van hem geen “definitief of compleet antwoord op
alle vragen” verwachten, hij wil heilzame decentralisatie bevorderen. Nederlandse samenvatting van de Exhortatie bijv. op www.diakenpiertolsma.com.
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Woensdag 16 oktober om half elf begonnen ze, veertien jongeren van M25
Leiden, appels plukken op landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. Al snel
waren zeven kratten vol geplukt. Dat was nog eens doorwerken! Plukken,
wegen, afrekenen (een deel van de oogst werd geschonken door De Olmenhorst), groepsfoto
maken en voor de
regenbuien weer
thuis. ’s Middags
gingen de kratten
in een busje van
de Voedselbank en
daarna belandden
de appels ongetwijfeld thuis bij
de mensen.

steen weet het project Lekker Gezond
Goedkoop talenten boven water te
halen en mensen samen te brengen.
Mensen kunnen zo op zoek gaan naar
een leefstijl die meer mogelijkheden
biedt in hun situatie. Daarom koos
Diaconaal Centrum De Bakkerij dit
project uit om tijdens dit Diaconaal
Weekend in de schijnwerpers plaatsen. Zie ook www.lekkergezondgoedkoop.nl.

Gezonde
viskoekjes
bakken in de
kookworkshop.

Kerstbonnenactie 2013
Ook dit jaar geeft Diaconaal
Centrum De Bakkerij Kerstbonnen uit aan mensen die het
financieel moeilijk hebben. Zo
hebben zij wat extra’s voor de feestdagen.
Kerstbonnen zijn tegoedbonnen, vrij te besteden in
een grote supermarkt in Leiden. De bonnen worden
uitgegeven op aanvraag vanuit hulpverlening en
kerken. Even wat financiële ruimte voor de feestdagen. De Stichting Urgente Noden draagt ook bij,
evenals onder meer de diaconieën, parochiële caritasinstellingen in de regio, particulieren en de
Kerstcollecte van de Protestantse Gemeente Leiden.
De laatste jaren zijn er steeds meer aanvragen voor
de bonnen. Uw bijdrage is dus van harte welkom!
Bankrekening 97065, t.n.v. Diaconie Protestantse
gemeente Leiden, o.v.v. Kerstbonnenactie 2013.

Nieuwjaarsontmoeting
M25 Leiden Regio: Inpakken voor Kinshasa
Voor de stichting Steun Kinderen met bloedarmoede in Kinshasa organiseerde De Bakkerij weer een inzameling van kleding, schoenen en medicijnen.
Het inpakken deden leerlingen uit de derde klas van het Rijnlands Lyceum in
Oegstgeest tijdens een M25 Regio Projectdag op 8 november in De Bakkerij.
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Van harte nodigen de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de rooms-katholieke Diaconie u uit voor
de nieuwjaarsbijeenkomst: op vrijdag 17 januari van
16.30 tot 18.00 uur in De Bakkerij. Burgemeester
Lenferink houdt de nieuwjaarstoespraak, met als onderwerp Samen Leven. U bent van harte welkom.

December 2013

Bestuurszaken

Beste wensen!
Steeds gemakkelijker zeg ik ‘Zalig Nieuwjaar’ tegen mijn buren
en kennissen bij de jaarwisseling en begin januari. Dat vindt
men niet meer zo raar als tien
jaar geleden en soms leidt het tot
aardige gesprekken. Uitkomen waar
je voor staat, dat kan men waarderen.
Het beste toewensen, dat doe ik de
parochie graag. Omdat ik vind dat
de parochie dat verdient. Ik weet
dat veel nog lang niet is wat het zijn
moet, ondanks de vorderingen in
2013 is er in 2014 nog heel veel te
doen. Begin januari zijn er allerlei
nieuwjaarsrecepties waar zulke dingen gezegd worden.

Nieuwjaarsreceptie
Ook de parochie wil het nieuwe jaar
feestelijk inluiden en het bestuur
en team nodigt alle vrijwilligers uit
naar de Lorentzhof te komen op zaterdagmiddag 18 januari. Doel is iedereen te bedanken en bij te praten
over de ontwikkelingen. Uitnodigingen worden via de kernen verspreid.

om de nodige inkomsten binnen te
halen. Sommige kerkgangers waren
opgelucht, andere teleurgesteld. Wat
wel door gaat – vooruit lopend op
de sluiting van De Menswording - is
de vorming van een nieuw gemengd
koor. Zangers (v/m) van het Menswording- en het Meerburgkoor zijn
druk bezig met de voorbereidingen,
zoals het kiezen van een repetitieavond en locatie. Ik wens het koor
het beste van de twee werelden! Ook
schreef ik de vorige keer over een geslaagde informatie avond over welke
kerk in Zoeterwoude Dorp dicht zou
moeten. In november is duidelijk

geworden dat
de Emmauskapel (niet van
onze parochie
maar van een
tehuis) ook
dicht zal gaan als
onderdeel van een
groter herontwikkelingsplan. Dat is een
ongelukkige samenloop die je
niemand toewenst en waarop we ons
gaan beraden.
Pastoor van der Bie is terug van een
sabbatsperiode en het team is dus
weer compleet. Ik wens het bestuur
toe dat het in 2014 ook compleet
wordt met aanvullingen uit de
Hartebrug en De Goede Herder. Het
beste van deze twee werelden is misschien wat veel gevraagd? Vanaf deze
plek wens ik alle parochianen natuurlijk een Zalig Kerstfeest en een
Zalig 2014.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie

Wat is de Kerk u waard?
De eigen parochiekern het beste
wensen kan iedereen doen via de
Actie Kerkbalans in januari 2014.
Het is vaker gezegd, alles kost geld
en de leveranciers aan de kerk doen
het niet pro Deo. Dus ook in tijden
van crisis durven we weer aan u te
vragen: ‘Wat is de kerk u waard?’
Het geld is bestemd voor de lokale
geloofsgemeenschap, die natuurlijk
wel meebetaalt aan het parochieteam en andere zaken die we gezamenlijk doen zoals dit blad.

Ontwikkelingen in Leiderdorp en
Zoeterwoude
Vorige keer kondigde ik aan dat De
Menswording in Leiderdorp deels
verhuurd zou worden; elders in het
blad stond dat het ging om een uitvaartondernemer. Helaas heeft deze
zich op het laatste moment teruggetrokken waardoor het bestuur op
zoek moet naar een andere huurder

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Antoine Bodar (red.)
Titel Kerstverhalen gekozen door Antoine Bodar
Uitgever Meinema 2013 Prijs € 18,90
ISBN 978 90 211 4353 8 Aantal pagina’s 164
Antoine Bodar heeft zestien Kerstverhalen
uit de Duitse, Russische en Nederlandstalige literatuur uitgekozen. Het betreft geen
sentimentele romantiek, maar verhalen die
schuren. De schrijvers behandelen verschillende thema’s variërend van het feest van de
Menswording van Christus tot het menselijke getob en de eenzaamheid die zich vooral
tijdens het Kerstfeest laat voelen. Ook bevat
het boek de geboorteverhalen uit de Evangelies volgens Matteüs en Lucas en is er een
inleiding van Bodar over de betekenis van
Kerstmis in onze tijd.
Rondom de Kerk 7

December 2013

De verhalen zijn
van Bertus Aafjes, Anna
Blaman, Heinrich Böll, Godfried Bomans,
Ernest Claes, Maxim Gorki, Ed. Hoornik, Vonne
van der Meer, Leo Tolstoj, Anton Tsjechov en
Gerard Walschap. Zij bieden stof voor een
moment van bezinning en van ontroering
tijdens en rond de Kerstdagen. Het Kerstverhaal blijkt een zo goed als uitgestorven
genre. Alleen het verhaal van Vonne van der
Meer is van recente datum. Het is het mooi
uitgegeven boek, ook voor nu een toepasselijk geschenk in deze tijd van het jaar.

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.

De
hemelpoort
Het is zaterdag 2
november Allerzielen: De Hartebrugkerk staat
geheel open voor
publiek. De mensen kunnen door
een 'hemelpoort'
naar binnen en
worden buiten al
gastvrij onthaald
door engeltjes (kinderen), pastoors en vrijwilligers uit onze
parochie en andere parochies. Zelfs een pastoor uit Nijmegen kwam om ons te helpen! Een geschikte dag om een
'ode aan de dode' te brengen (zoals de KRO promoot) en
een kaarsje aan te steken. En dat gebeurt..... maar liefst 400
waxinelichtjes worden aangestoken bij het versierde altaar
en vlak voor de uitstelling van het heilig Sacrament. Velen
gaan in stilte in en uit, met sommigen hebben we nog een
gesprekje, anderen nemen PR materiaal mee, veel dankbare
reacties worden ontvangen. Dankbaar en voldaan keer ik na
een drukke dag terug naar huis.
Op zaterdag 21 december van 13.00 tot 15.00 uur staat er
weer een actie gepland, vlak voor Kerst. Als het goed is staan
er dan een echte ezel en Maria en Jozef voor de kerk..... We
kunnen altijd vrijwilligers gebruiken; neem daarvoor a.u.b.
contact op met mij.
Bas van Pampus, pastoraal werker (pwbasleiden@gmail.com)

Geen bruidegom, wel twee priesters!
Op zaterdag 9 november kwamen de Vriendjes van Franciscus weer bij elkaar om zich in een nieuw Bijbels landschap
te verplaatsen: de groene weide. Op de tafel in de sacristie
stonden allerlei dieren in de schaduw van een boom. De herders met hun hond zaten rond het kampvuur en de schapen
waren veilig omringd door de stenen muren van de schaapskooi. De kinderen luisterden met aandacht naar het verhaal
van Jezus de Goede Herder. Een blij tafereel.
In de kerk hadden wij het over twee blije Sacramenten,
namelijk het huwelijk en de priesterwijding. Na een korte
uitleg gingen wij een ‘minibruiloft’ houden en natuurlijk
Rondom de Kerk

hadden wij daar vrijwilligers voor nodig. Opvallend was dat
alle meisjes de bruid wilden spelen maar geen van de jongens als bruidegom wou optreden. Maar de rol van de priester was wel aantrekkelijk…! Wij moesten een enthousiaste
jongen teleurstellen.
Blijdschap is ook iets dat wij met elkaar willen delen. Vooral
rond deze tijd van het jaar is het leuk om een cadeau aan
iemand te geven. Elk kind heeft dus een schoenendoos meegebracht en met
bont gekleurd
pakpapier versierd. Die gaan
ze thuis met allerlei leuke dingen vullen om
daarmee
een
kind in Oost Europa of Afrika
blij te maken.
Alle kinderen zijn welkom bij de volgende bijeenkomst op
zaterdag 11 januari, dan komen de bergen in het Bijbels
Landschap aan de orde.
Victoria Twist (vj.twist@kpnplanet.nl)

20 jaar organist
Dick van Sinderen heeft zijn artistieke gaven niet onder
stoelen of (kerk)banken geschoven. Aangemoedigd door
zijn familie heeft hij zich ondanks zijn lichamelijke handicap
ontwikkeld tot een gedreven organist en kunstschilder. Hij
komt graag spelen op ons mooie Maarschalkerweerd-orgel
en fungeert bij incidentele evenementen als organist in onze
Hartebrugkerk. In Wassenaar is hij al 20 jaar organist en dat
werd daar gevierd op donderdag 7 november in Huize
Willibrord. Het werd een feestelijke bijeenkomst. Dat Dick
gewaardeerd wordt bleek wel
uit de grote belangstelling.
Vanuit de Hartebrugkerk was
ook een kleine afvaardiging
aanwezig om dit mee te maken en hem te feliciteren. Voor
zijn verdiensten als organist in
Wassenaar ontving Dick een
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mooi kunstwerkje. Vanuit de Hartebrug wensen wij hem
nog vele jaren plezier met zijn orgelspel en andere creatieve bezigheden.

Vieringen door de week

Koren

Iedere dinsdag en donderdag
9.00 uur Eucharistieviering.

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

Repetitie Hartebrugkoor
Woensdagavond om 19.45 uur
o.l.v. Theo Goedhart in de
Romanuszaal.
Repetitie Dameskoor
Dinsdagochtend om 10.00 uur
o.l.v. Jeroen Pijpers in de
Romanuszaal

Kinderwoorddienst

Kerstconcert

Met indeling voor kinderen van
groep 1 t/m 3 en van groep 4
t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de zondagviering op:
15 december, 22 december
29 december, 5 januari
19 januari, 2 februari en
16 februari

Zondag 15 december 2013
15.00 uur Kerstconcert door
Het Hartebrugkoor m.m.v.
Leiden Sinfonietta
o.l.v. Theo Goedhart

Zondagviering

Open-repetitie-avond 5 februari
Iedere woensdagavond repeteert het Hartebrugkoor
in de Romanuszaal. Voor de Schola begint dat om 19.45
uur en om 20.15 uur schuift het gemengde koor aan. Het
koor staat onder de gedreven leiding van dirigent Theo
Goedhart.
In het nieuwe jaar beginnen we weer met een nieuw
repertoire en dat lijkt ons een goede gelegenheid voor een
open-repetitie-avond. Op 5 februari kunt u zonder enige
verdere verplichting kennismaken met het Hartebrugkoor
en meezingen met de Schola Cantorum en/of het gemengde koor. U bent van harte welkom!
Zie ook www.hartebrugkoor.nl.

Kersttijd in de Hartebrug
Kerstconcert Hartebrugkoor
m.m.v. Kamerorkest Leiden Sinfonietta
zondag 15 december om 15.00 uur
o.l.v. Theo Goedhart
Open-kerk-actie in kerstsfeer
Zaterdag 21 december
13.00 – 15.00 uur

Bijbel lezen
Op donderdagochtend
Na de viering van 9.00 uur
o.l.v. Bas van Pampus pw.

Open-kerk-actie In kerstsfeer
Zaterdag 21 december
van 13.00 – 15.00 uur

Kindercatechese
Vriendjes van Franciscus
In de sacristiezaal om 14.00
11 januari en 08 februari

Zonnebloem Kerstbijeenkomst
Zondag 22 december
12.00 uur in de Romanuszaal

Advent-Vespers

Nachtmis
Dinsdag 24 december
Eucharistieviering 21.30 uur
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Het Hartebrugkoor

Bij voldoende belangstelling
gedurende de Adventstijd
op woensdagmiddag om
17.00 uur o.l.v. Marlène Falke

Eerste Kerstdag
Woensdag 25 december
Eucharistieviering 11.00 uur
Voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm.
m.m.v. Het Hartebrugkoor

Na de zondagviering in de
Romanuszaal op:
5 januari (Nieuwjaarsreceptie)
19 januari, 2 februari en16
februari

Kindje Wiegen
Eerste Kerstdag 25 december
Om 13.00 uur bij de kerststal
Voor kinderen tot en met 6 jaar.
Het kerstverhaal wordt gelezen en
er worden kerstliedjes gezongen.
Nieuwjaarsreceptie
Na de zondagviering op
Zondag 5 januari 2014
in de Romanuszaal

Koffiedrinken

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

Voedselbank
Inzameling in de daarvoor
bestemde mand achter in de
kerk op zondag: 5 januari en
2 februari
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Vergaderingen

Beheercommissie
Iedere eerste woensdag
van de maand om 20.00 uur
parochiecentrum

Collectantencollege
17 december 20.00 uur
In de sacristiezaal

Gedoopt
Op 1 december
Julian van Rooden
Zoon van Jaco en Jolanda
van Rooden - Schouten

Beheercommissie
Arno Hanssen
Klaasjan Schoppink
Aad Kreuger
Hans ‘s-Gravesande
Maaike Elink Schuurman

Pastoraatgroep
Roeland van Velzen
Victoria Twist
Leny van Loon
Corry Arendse

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e
zondag van de maand na
de viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan
van Loon, tel. 071 5140381.
Zie ook pagina 1. Een virtueel bezoek kan ook:
http://greccio.webklik.nl.
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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.

Restauratie Kruiswegstaties voltooid
Sneller dan was ingeschat, vond op 19 november de oplevering plaats van het restauratiewerk van alle Kruiswegstaties
in de Meerburgkerk. Onder regie van de jonge praktijkopleiders Rianne Roosen (21) en Ronald Elling (24) hebben
vierdejaars studenten Restauratie-schilderen van Nimeto en
twintig vrijwilligers alle 14 staties in oude glorie hersteld. De
lichtgrijze latex die er in de jaren ‘70 op was aangebracht is
deels verwijderd en verder overgeschilderd. Beschadigingen
zijn hersteld.

“De beelden tellen zeventien verschillende tinten bruin.
Die hebben we met KEIM-mineraalverf weer volledig teruggebracht”, aldus Rianne. De staties worden voorlopig weer
teruggeplaatst in de nissen. Tijdens de verdere restauratie
van de kerk worden ze in plastic verpakt tegen stof en beschadigingen.

Diaconale Commissie Menswording
Op 16 november werd voor de vierde keer de Diaconieprijs
‘Brood en Rozen’ uitgereikt aan een diaconaal project in het
Bisdom Rotterdam. Een van de genomineerde initiatieven is
de Diaconale Commissie Menswording. En hoewel onze DCM
niet in de prijzen is gevallen, is het toch goed om onze waardering uit te spreken voor de niet aflatende inspanningen
van deze sinds 1996 bestaande commissie.
Hulpvragen die men krijgt, zijn heel divers en worden in stilte
afgewikkeld. Dat varieert van een luisterend oor tot complexe problemen op gebied van o.a. financiën of huisvesting
waarbij allerlei instanties ingeschakeld worden.
Door schaalvergroting (men werkt nu samen binnen IPCI Lei-

den) en landelijke regelgeving ondervindt de DCM helaas
veel meer beperkingen dan in het verleden. Toch laat men
zien hoe met relatief weinig menskracht en geld op een goede manier invulling kan geven aan de diaconale opdracht.
Daar mogen wij als parochiekern bijzonder trots op zijn!
Wie meer informatie wenst over het werk van de DCM kan
hierover Nico van Jaarsveld benaderen:
nicovanjaarsveld@ziggo.nl.

50 Jaar Rijntamboers
We weten niet hoe het u vergaat, maar wij krijgen altijd een
feestelijk gevoel over ons, als we op Koninginnedag of bij de
intocht van Sinterklaas de drumband of de drumfanfare, of
de harmonie of de blaaskapel in de verte horen aankomen.
Naar dat feestelijke gevoel moet ook kapelaan Piet van de
Bosch van de Meerburgparochie gezocht hebben, toen hij
in 1963 wat mensen bij elkaar ‘trommelde’ om te kijken of
er niet een drumband in Zoeterwoude Rijndijk kon worden
georganiseerd. De gidsen, de scouting-afdeling voor wat
oudere meisjes, was wegens gebrek aan leden gestopt, en
wellicht kon een drumband op meer belangstelling rekenen.
Men organiseerde in september 1963 een bijeenkomst in het
verenigingsgebouw ‘De Drie Eendjes’ om de belangstelling
te peilen. Meer dan 100 mensen bezochten die avond en
82 daarvan gaven zich op als aspirant-lid. Dat leek een zeer
hoopvol begin, maar uiteindelijk was er na één maand nog
maar een harde kern van 24 enthousiaste leden over.
Onder de vleugels van de ‘Stichting Parochiële Jeugdcommissie Meerburg’ werd voortvarend gestart.
De eerste instructeur Piet Straathof kwam – net als lid van
het eerste uur Garry Mooijekind – van de Sint Jan’s Fanfare
uit Zoeterwoude Dorp, en oefende die eerste maanden twee
avonden per week fanatiek in ‘t Vierde Eendje’.
In een verslag van de oprichtingsvergadering van toen nog
de ‘Drumband Meerburg’ staat geschreven:
“De instructeur weet van geen ophouden”…………...
Dat ‘Vierde Eendje’ was een houten gebouwtje dat in 1962
voor de jeugdactiviteiten van de Meerburgparochie achter
het Julianapark was opgebouwd uit materialen van barakken voor de opvang van Ambonezen en Molukkers uit het
voormalige Nederlands-Indië. In dat gebouwtje zaten al de
kabouters en de gidsen en vanaf nu dus ook de drumband.
Het werd verwarmd met een grote oliekachel, die ruim voor
de repetities moest worden opgestookt, anders was het er
niet warm te krijgen!
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Tegenwoordig wordt er in ‘De
Eendenkooi’ gerepeteerd.
De Rijntamboers hebben in
de loop van de jaren meegewerkt aan een veelheid van
muzikale shows en taptoes, ze
waren present bij carnavalsoptochten en bloemencorso’s
in binnen- en buitenland. Zij
namen deel aan concoursen
en zowel het orkest als ook
verschillende solisten behaalden daar mooie prijzen. Het
is allemaal te veel om op te
noemen en er zijn vele hoogtepunten, maar het absolute
hoogtepunt was de deelname in 1989 aan het Wereld
Muziek Concours in Kerkrade. Daar werd onder leiding
van de gebroeders Dubbelaar een topprestatie geleverd,
door de jury beloond met 80,5 punten, wat goed was voor
de eerste prijs in goud!
De band met de parochie is nog steeds aanwezig; jaarlijks luisteren de Rijntamboers een Eucharistieviering op
met hun muziek. Zo ook dit jaar: op zaterdag 12 oktober
vierden de Rijntamboers het 50-jarig jubileum met een
viering uit dankbaarheid in de Meerburgkerk. Met leden,
oud-leden, donateurs en mede-parochianen werd teruggeblikt en werden de overledenen van de vereniging in
de voorbeden met naam genoemd.
Met dank aan Freek Versteegen.

Terugblik Allerzielen in het Licht
De jaarlijkse viering van Allerzielen kon op 2 november in
onze beide kerken weer op een groot aantal bezoekers
rekenen. Er is duidelijk sprake van een jaarlijks stijgende
belangstelling. Tijdens de vieringen werd stilgestaan bij de
geliefde overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen
werden genoemd en een waxinelichtje met naam werd
ontstoken.
De begraafplaats bij de Meerburgkerk werd na de viering
door enkele honderden parochianen bezocht. Ondanks de
wind en stromende regen was er veel aandacht voor de
uitgesproken gebeden en gedichten. Er was koorzang, er
werden viooltjes geplant en overal brandden waaklichten.
Na afloop werd in beide kerken in groten getale ingegaan
op de uitnodiging om na te praten bij de koffie.

Agenda

Kinder- en Jongerenkoor

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.
Een keer per maand is er in de
Meerburgkerk een thematische
viering op de zaterdagavond.

Het Kinderkoor repeteert iedere
dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur
in de Meerburgkerk.
Het jongerenkoor repeteert
daarna tot 21.30 uur.
Meer informatie bij Veronique
de Vries, tel. 071 8872921

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

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

Wel en Wee
Overleden

De Menswording
Op de eerste woensdag van de
maand is 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 – 12.00 uur in de
pastorie van De Meerburg gelegenheid om een kopje koffie te
drinken en elkaar te ontmoeten
in De Herdershof.

Geertruida Schijf – Florie
op 8 oktober
Yvonne Geertruida Maria
van Leeuwen – Zandbergen
op 11 oktober
Jozef Johannes Wesselman
op 23 oktober
Petrus Theodorus Maria
van Galen op 24 oktober
Antonius Gerardus Christiaan
Johannes Staats op 26 oktober
Petronella Hendrica de Winter –
Devilee op 31 oktober
Louisa Mechelina Stappers –
Jacobs op 4 november
Maria Catharina Adank – Bakx
op 8 november
Adrianus Wilhelmus Hillenaar
op 9 november
Agnes Cornelia van der Ven-van
Heyningen op 13 november
Anna Maria Louisa Versteegen –
van der Veldt op 19 november
Geertruida Hendrika Bos –
Zandvliet op 20 november

Thuiscommunie

Pastoraatgroep

Door-de-weekse
vieringen

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 4
januari en 1 februari.
Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof tel. 071 5891626
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André Beij
Jan Huisman
Jeaneke van der Hulst
Jacqueline Latour
Agnes Oosterlee

Beheercommissie
Gerard van der Hulst
Leo Koot
Martin Schermer

O.L.VROUW HEMELVAART/ SINT JOSEPH

Vaste Vieringen

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.

Geliefd zijn
Soms is het moeilijk voor te
stellen, maar God houdt van
ieder van ons. Wij zijn geliefde kinderen van God.
Dat is ook wat Jezus ons vertelt. Jezus is gekomen als onze
Verlosser.
Hij ging zelfs zo ver dat Hij
stierf aan het kruis voor onze
zonden. Zóveel houdt Hij van
ons.
Wij hebben echter wel een
opdracht, namelijk om van
God én de naasten te houden.
Het lukt ons niet altijd om eerst aan de ander te denken.
We doen de ander nogal eens pijn, maken de ander eenzaam
of stoten hem/haar af.
Ook komt het wel eens voor dat we vergeten om op God te
vertrouwen, om met Hem te spreken, te bidden.
Zo vlak voor Kerstmis is het goed om terug te keren naar Hem
die zoveel van ons houdt.
Net als bij de verloren zoon staat de Vader al op de uitkijk om
ons in zijn armen te sluiten.
Laten we naar Hem toegaan, Hij die zoveel zorg voor ons
heeft en eenvoudig zeggen: ”Het spijt me, dat had ik niet
moeten doen, wilt U me vergeven”.
Ter voorbereiding op Kerstmis is er op 18 december een avond
van Barmhartigheid, waarbij we Jezus in de Aanbidding kunnen ontmoeten. Er zijn stiltes, er worden tussendoor mooie
liederen gezongen en er is de mogelijkheid om bij twee priesters het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Zo kunnen we met een schone lei beginnen en Kerstmis beleven, waarbij we de geboorte van Jezus vieren.
Annelies Cremers

✶ ✶ ✶ ✶
Kinderkerstviering, Nachtmis, Oud en Nieuw
Dinsdag 24 december om 17.00 uur is er een kinderkerstviering. Het Kerstverhaal wordt verteld en gespeeld en natuurlijk zingen we de bekende kerstliederen.
Nadien zijn de kinderen de eerste die de mooie kerststal
kunnen bekijken. Met natuurlijk de Engel die knikt als je
hem een muntje geeft!
Om 22.00 uur is de Nachtmis met het Sint-Josephkoor
Woensdag Kerstmis 11.30 uur Hoogmis met Magnificatkoor
Donderdag 2e Kerstdag 11.30 uur Mis met samenzang

Oud en Nieuw
31 december 17.00 uur Mis met Sint-Josephkoor
1 januari 11.30 uur Mis met samenzang

✶ ✶ ✶ ✶
De Kerststal bekijken
Onze kerk heeft niet alleen een grote oude stal, maar ook
een hele mooie.
Het is de moeite waard om deze te komen bekijken.
Dat kan op drie verschillende dagen donderdag 26, vrijdag
27 en zaterdag 28 december, van 13.00 tot 15.00 uur.
Op 26 en 27 december
is er voor de kinderen
een ‘Weg naar de Stal’,
waarbij in verschillende
etappes het kerstverhaal wordt verteld en
er niet alleen ‘echte’
engelen zijn, maar ook
een Joseph en herders
die ze op hun weg tegenkomen.
Na de bezichtiging is er een heerlijk kopje chocolademelk en
iets lekkers.
Op 28 december is de kerk open om alleen de stal te bezichtigen.
Annelies Cremers

22 februari Sint Petrus Stoel
25 februari Bekering van Sint Paulus
Sinds de oprichting van de nieuwe parochie HH. Petrus en
Paulus zijn we natuurlijk extra gespitst op onze twee patronen Petrus en Paulus. Het valt me iedere dinsdag weer op,
hoe vaak deze twee heiligen in de Tridentijnse Misgebeden
samen genoemd worden, wel vijf keer. Naast het Hoogfeest
van Petrus en Paulus op 29 juni zijn er ook nog twee afzonderlijke feesten. En die vieren we in de periode van dit nummer van Rondom de Kerk.

en toewijding van jaar aan het
Onbevlekt Hart van Maria

Zondag 11.30 uur
Eucharistie met koorzang
Kinderwoorddienst en crèche
Nadien koffie

Zaterdag 4 januari
Pater Pio Gebedsgroep

Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie

22 februari Feest van de Cathedra van Sint Petrus. Het lijkt
een vreemd feest: waarom vieren we ‘een zetel’. Dat doet
men in de Tweede Kamer, maar toch niet in de Kerk? Het
is oorspronkelijk de kerstening geweest van een heidens
dodenherdenkingsfeest. Maar de zetel, cathedra, is tevens
het symbool voor de volmacht van de bisschop van Rome,
de Paus. Het woord ‘kathedraal’ verwijst hier nog naar. Op
dit feest vieren we dus dat Jezus aan Zijn Kerk het Pausambt
heeft gegeven. Mede daardoor is de Kerk werkelijk één, heilig, katholiek en apostolisch gebleven en zal dit blijven.
Pastoor Smith

Zalen te huur
Bij de kerk zijn drie zalen te huur voor bijeenkomsten, ontmoetingen, lezingen, verjaardagen en ‘rustige’ feestjes (tot
uiterlijk 22.30 uur).
- De Ridderzaal (met bar)
- Het Binnenhof
- De Sint-Josephzaal (met bar en koeling)
Prijzen zijn per dagdeel en vrijwilligers van de Sint Joseph
krijgen korting.
Info en bespreken: rk.alphacentrum@gmail.com.

Start Eerste Heilige Communie
In januari start de voorbereiding op de eerste heilige
Communie. Voor kinderen uit groep 4 en ouder.
De brieven met alle informatie vindt u in de kerk.
Anders kunt u informatie opvragen bij Lucia de Jeu,
T 06-12062717 / E luciadejeu@kpnmail.nl.

Vrijwilligersavond terugblik
Op donderdag 31 oktober hielden we een geslaagde vrijwilligersavond, waarbij ook diaken
Clavel en pastoraal werker Bas
van Pampus een oogje in het
zeil hielden. De beelden spreken
voor zichzelf.
Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom.

25 januari Feest van de bekering van Paulus. Het werd al
in de 8e eeuw gevierd, als een octaaffeest van een in de
nieuwe kalender verdwenen Petrusfeest. We vieren dat grote zondaars zich kunnen bekeren en grote heiligen kunnen
worden. We vieren de Barmhartigheid van Jezus, die aan
Saulus verscheen en hem opriep te stoppen met de Catholica te vervolgen.
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Eucharistievieringen

Poolse Mis Op de tweede en
vierde zondag van de maand
om 17.00 uur!

Donderdag 8 januari
Heer, leer ons bidden.
Na de Avondmis 30 minuten
aanbidding met uitleg over het
bidden. H. Lodewijkkerk

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

Woensdag 15 januari
Youcat voor de jongeren

Agenda

Dinsdagdag 21 januari
Ouderavond 1e H. Communie

Woensdag 18 december
✷ Avond van Barmhartigheid
✷ Youcat voor de jongeren

Woensdag 22 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 1. Door pastoor Smith

Donderdag 19 december
10.00 uur Senioren- en KBO
Mis in De Ridderzaal

Dinsdag 28 januari
CaFE-avond 1 God beter leren
kennen. Zie elders en de folder.

December

Vieringen met Kerstmis
Dinsdag 24 december
✷ 17.00 uur Kinderkerstviering
✷ 22.00 uur Nachtmis met
Sint-Josephkoor
Woensdag 25 december
11.30 uur Hoogmis met
Magnificatkoor
Donderdag 26 december
11.30 uur Mis met
samenzang
Kerststalbezoek
op donderdag 26, vrijdag 27
en zaterdag 28 december van
13.00 tot 15.00 uur
Zondag 29 december
Géén aanbidding om 17.00 en
géén Mis om 18.00 uur in
H. Lodewijk
Dinsdag 31 december
17.00 uur Mis met Te Deum

Januari 2014
Woensdag 1 januari Hoogfeest
van Maria, Moeder van God
11.30 uur Mis met samenzang

Info bij pastoor Smith.

Zondag 5 januari
Trek je heilige van het jaar

Rondom de Kerk 13 December 2013

Woensdag 29 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 2. Door pastoor Smith

Februari
Zaterdag 1 februari
Pater Pio Gebedgroep
Donderdag 6 februari
Heer, leer ons bidden
Woensdag 12 februari
Start Ochtend Alpha (zie elders)
Donderdag 13 februari
Lezing: de lichaamshoudingen
tijdens de liturgie. Door pastoor
Smith 20.00 uur Lodewijkpastorie
Maandag 17 februari
Huwelijksvoorbereiding
voor wie in 2014 gaan trouwen
(2e avond 3 maart)
Woensdag 19 februari
✷ Profetische theologen: Hans
Urs von Balthasar 1
door pastoor Smith
✷ Youcat voor de jongeren
Woensdag 26 februari
Profetische theologen: Hans Urs
von Balthasar 2, pastoor Smith.

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.

Kerstmis
“Duurt het nog lang?” vroeg het herderskind
in de velden van Bethlehem, waar hij woonde
met zijn grootmoeder. “Waar blijft die nieuwe
koning nou, waarvan je verteld hebt. Voel je
niet hoe mijn hart klopt van ongeduld?”
Kerstmis is in de donkerste dagen van het kalenderjaar voor iedereen een bijzonder feest
van licht, vrolijkheid en gezelligheid.
Donker was de nacht en stil…. vreemd stil.
De sterren en de maan hadden zich verstopt
achter de wolken. De herdersjongen tuurde
omhoog, en opeens was er een geweldig licht
aan de hemel. Hij wist het meteen, de koning is
er! Hij stond te springen van opwinding…
Is het voor ons ook reden tot vreugde en blijdschap, dit mysterie, dit levensgeheim, dat we
vieren met Kerstmis?
De herdersjongen liep voorop. Zijn grootmoeder kon hem niet bijhouden, zo’n haast had hij
om bij de koning te komen.
Daar stond de herdersjongen als eerste oog in
oog met het kind. Inmiddels was ook grootmoeder aangekomen en zij knielde bij de
kribbe, bad en dankte God. Maar de herdersjongen bleef stokstijf staan. Toen deed hij boos
een stap achteruit en riep: “Is dit nu de koning,
waar we naar uit hebben gezien? Dit kindje
hier in de stal, in een voerbak? Dat kan helemaal niet! Hij lijkt er niet eens op.” De jongen
draaide zich om en liep weg.
Dat God in ons bestaan wil komen en ons leven
wil delen, dat vieren en geloven wij met Kerst.
De tranen stonden hem in zijn ogen. Boos was
hij, en teleurgesteld. Weg liep hij, de donkere
nacht in. Maar dwars door de donkere nacht
heen, kon hij het kind horen huilen. Het geween raakte hem in zijn hart…hij stond stil...en
liep terug naar de stal.
Worden wij weer geraakt om ook dit jaar met
elkaar weer naar het verhaal en de liederen te
luisteren. Om samen als geloofsgemeenschap
de geboorte van het Kerstkind en de Eucharistie te vieren.
Het herderskind begreep nu dat juist dit kind
de nieuwe koning was waar iedereen naar uit
had gekeken.
En dat is precies de kern van het kerstfeest, God

is in onze wereld gekomen.
Geen verre, afstandelijk God, maar een mens
van vlees en bloed; kwetsbaar en ontvankelijk,
als een kind. Daarom willen wij dit feest met u
allen vieren; dat er licht kwam, komt en zal komen in onze duisternis, dat tederheid en liefde
belangrijker zijn dan haat en geweld.
Wij zien graag uit naar uw komst… vertel het
voort… er is iets op komst!
Margreet Onderwater, gebedsleider

Mariavespers
Voor het eerst werden in
oktober twee Mariavespers
gehouden. Eén met het parochiekoor en één met het
jongerenkoor en het kinderkoor. In beide vieringen
ging gebedsleider Margreet
Onderwater
voor.
Mooie
vieringen die
zeker voor herhaling vatbaar
zijn.

Missieveiling
De opbrengst van de missieveiling op zaterdag
26 oktober was ruim 44.000 euro.
In deze tijd een bijzonder mooi bedrag waar
weer heel veel medemensen mee geholpen
kunnen worden. Dank!

Allerzielen
Op zaterdag 2 november mochten wij met
vele parochianen en belangstellenden de
doden op onze begraafplaats herdenken.
Een bijzonder goed bezochte gebedsviering en aansluitend met elkaar naar
de sfeervol verlichtte begraafplaats. Met
dank aan de avondwakegroep, Barbaravereniging en de wijkkontaktgroep voor
hun inzet en ondersteuning.
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FAMILIEBERICHTEN
Overleden

12 september
Rens van Veen
56 jaar
3 oktober
Maria van der GeerOnderwater
93 jaar
9 oktober
Johannes de Boer
86 jaar
7 november
Anna van DiemenVersteegen
92 jaar

Kerst en
Oud en Nieuw
in de
Emmauskapel
Naast de wekelijkse vieringen op zondag is eop
1e Kerstdag, 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag in de kapel van Huize Emmaus om 9.30 uur
een Eucharistieviering.

Overige vieringen
Zie het rooster op pagina
34-35

Geloven doe je niet alleen (III)

De parochie is de kerkgemeenschap dichtbij huis. Maar parochies staan
niet op zichzelf. Zij maken deel uit van de grotere geloofsgemeenschap van een bisdom. Op veel plaatsen vormen meerdere voormalige
parochies inmiddels samen een nieuwe grotere parochie. De nieuw gevormde Sint Petrus en Paulusparochie, met meerdere parochiekernen,
is verbonden met de Katholieke Kerk van het bisdom Rotterdam.
Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Foto: Peter van Mulken

Het bisdom
‘Vuurdoop’ in
de kathedraal.

was Martinus Jansen. De huidige bisschop,
Johannes van den Hende, is sinds mei 2011 de
vijfde bisschop van Rotterdam.

510.000 katholieken
Een parochie is niet op de eerste
plaats een kwestie van kerkgebouwen, maar is het een gemeenschap
van christengelovigen. In de Bijbel
worden gelovigen aangesproken als
de ‘levende stenen’. In de eerste brief
van Petrus staat: "Laat [..] uzelf als
levende stenen voegen in de bouw
van de geestelijke tempel" (1 Petr.
2, 5). Deze woorden zijn een uitnodiging om als gelovigen samen te
bouwen aan de Kerk waarvan Jezus

Christus het fundament is. Jezus, de
verrezen Heer, is de levende steen.

Bisschop eerste herder
In de Katholieke Kerk wordt niet een
parochie maar het bisdom beschouwd
als de plaatselijke Kerk. De parochie
onder leiding van een pastoor, is deel
van het grotere geheel van het bisdom. Het bisdom als geloofsgemeenschap en als de plaatselijke Kerk
heeft een bisschop als eerste herder.

De eerste bisschoppen van ‘Nederland’
Eind vierde eeuw verplaatst bisschop Servaas zijn zetel van Tongeren
naar Maastricht, hij wordt de eerste bisschop op wat later Nederlandse
bodem wordt. Daarna is het even stil. In de zesde eeuw horen we van
bisschop Monulfus, die een grotere kerk bouwt in Maastricht. Eind zevende eeuw komen we een meer bekende naam tegen Willibrordus. In
695 wordt hij aartsbisschop van Utrecht. “Welk een grote vrucht zijn
werk met de hulp van de goddelijke genade in die streek heeft afgeworpen, daarvan getuigen tot op de dag van vandaag de mensen …, die hij
H. Willibrord.
door zijn vrome aansporingen tot de erkenning van de waarheid en de
verering van de ene almachtige God had gebracht; getuigen zijn ook de kerkjes die hij op verschillende plaatsen heeft laten bouwen, …” (Alcuin, Leven van Willibrord, eind achtste eeuw)
Aartsbisschop Wilfrid van York missioneert dan al in Friesland. Bonifatius zet zijn werk voort
begin achtste eeuw. Onder Liudger, geboren in Utrecht (743) later de eerste bisschop van
Münster, wordt de kerstening van de Lage Landen min of meer voltooid. Toch blijft het een
komen en gaan. Tot in de elfde eeuw vallen Noormannen ons land binnen en verdrijven de
bisschoppen uit Utrecht.
De bisschoppen van het Bisdom Rotterdam, opgericht 2 februari 1956
Mgr. Jansen (+) 1956 – 1970, mgr. Simonis 1970 – 1983, mgr. Bär 1983 – 1993,
mgr. Van Luyn 1994 – 2011, mgr. Van den Hende 2011 - …

De bisschop moet er op toezien dat in de
verschillende parochies van het bisdom
de belangrijke taken van het pastoraat,
de liturgie, de catechese en de diaconie
in geloof en met zorg worden behartigd.
Heel bijzonder komt de bijzondere taak
van een bisschop naar voren wanneer hij
in de parochies komt om het Sacrament
van het H. Vormsel toe te dienen en samen de Eucharistie te vieren.

Naar de kathedraal
Regelmatig komen gelovigen vanuit
de parochies ook naar de bisschop toe
in de bisschopskerk in Rotterdam, de
kathedraal van de H.H. Laurentius en
Elisabeth, voor de liturgie van de diaken- of priesterwijding, voor de wijding
en zegening van de Oliën tijdens de
chrismamis. Honderden jongeren uit de
parochies komen jaarlijks voor een speciaal feest van de vormelingen: 'Vrienden van de Vuurdoop'. De plaatselijke
Kerk van het bisdom is een deel van de
wereldwijde Katholieke Kerk, verbonden
met de paus die de bisschop van Rome is,
opvolger van de apostel Petrus. De plaatselijke bisschop vormt – rond de bisschop van Rome – samen met de andere
bisschoppen in de Kerk, het wereldwijde
college van bisschoppen, in het voetspoor van de eerste apostelen. De plaatselijke Kerk van het bisdom Rotterdam is
relatief jong. Zij werd opgericht in 1956
door paus Pius XII. De eerste bisschop

Het gebied van het bisdom Rotterdam omvat
iets meer dan de provincie Zuid-Holland. Volgens de statistieken zijn er in het bisdom Rotterdam 510.000 katholieken, te midden van
ruim drie miljoen mensen die in dit deel van het
land wonen. Verspreid over het bisdom zijn er
ongeveer 170 Katholieke kerken en kerkjes. De
plaatselijke Kerk van het bisdom Rotterdam is
een indrukwekkend geheel van duizenden levende stenen die op vele plaatsen dichtbij huis
in parochies en parochiekernen deel uitmaken
van de Kerk van Christus. Het is van vitaal belang voor ons leven in geloof en voor het geloof
in heel de Kerk, dat parochianen in parochieverband steeds opnieuw hun geloof vieren in de
liturgie met de Eucharistie als bron en hoogtepunt; dat zij het geloof in Jezus blijven verdiepen en doorgeven in de catechese; dat zij door
daden van liefde in Jezus' Naam hun medemens
van dienst zijn in de diaconie.

De koffiekamer

Een geloofsgemeenschap is ook een sociale gemeenschap. Daarom
schuift Rondom de Kerk na de Mis of dienst op zondag steeds aan in
de koffiekamer bij een van de geloofsgemeenschappen van de H.H.
Petrus en Paulusparochie en vraagt aan mensen wat het geloof en die
gemeenschap voor hen betekenen. De herfst is in volle gang als we na
een drukbezochte Mis Noor Lohmeijer en Jacqueline Latour ontmoeten in de Menswordingkerk.
We zitten even niet in de koffiekamer deze keer. Het is er druk,
alle tafels zijn vol, en een opgewekt
geroezemoes getuigt van een levendige sfeer. De kerk zelf biedt
gelukkig uitkomst, een kerk die
zowel Latour als Lohmeijer hebben
helpen opbouwen, maar die aan de
eredienst zal worden onttrokken.
Ze praten er met weemoed over. “Dit
zat er al jaren aan te komen”, zegt
Latour, “en we zijn al een aantal
jaren bezig om een te worden met
gemeenschap van de Meerburgkerk. Beide gemeenschappen zijn
wat verschillend, dus dat is een
langzaam proces.” “En daar staan
we ook positief in”, zegt Lohmeijer,
“maar het blijft moeilijk om deze
plek op te geven en de Rijn over te
steken. We hebben voor elk steentje
van dit gebouw gespaard, en ligt
hier heel wat blijdschap en verdriet.
Dit gebouw is letterlijk en figuurlijk

warm. Maar”, voegt ze toe, “in zekere zin zitten we ook op rozen. In de
VS moet je soms een half uur rijden
om naar de kerk te kunnen.”

Goede indruk van de paus
Die weemoed om het verlaten van
het geliefde kerkgebouw verhindert
beiden niet om ook buiten hun eigen geloofsgemeenschap te kijken.
Ze volgen de ontwikkelingen sinds
de komst van deze paus dan ook
met belangstelling. Lohmeijer: “Ik
heb het idee dat dit een man is die
erg bij de jongeren betrokken is, die
leeft onder de mensen, die niet opgesloten zit in zijn eigen ik.”
Latour: “Hij maakt een heel goede
indruk op mensen. Als ik iemand
over de paus hoor praten is dat
steeds positief. En hij is nog maar
zo kort paus. Ik hoop te zijner tijd
echt iets te gaan merken.”
Jury Smit

Evangelie uitdragen
De plaatselijke Kerk van het bisdom Rotterdam
(verdeeld in vele parochies en parochiekernen,
en verbonden met de wereldwijde Kerk) is een
bijzonder instrument van God, om in ons deel
van de wereld het Evangelie uit te dragen aan
alle mensen van goede wil.
Alle gelovigen worden als 'levende stenen' geroepen om met hun gaven en talenten hun steentje bij te dragen aan de parochie, het bisdom en
heel de Kerk, ten dienste van het koninkrijk van
God. De heilige Geest helpt ons daarbij, iedere
dag opnieuw. 
Mgr.dr. J.H.J van den Hende,
bisschop van Rotterdam

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 15 december tot 2 februari
15 december Derde zondag van de Advent
22 december Vierde zondag van de Advent
25 december Hoogfeest van Kerstmis
Geboorte van de Heer Jezus Christus in
Bethlehem. Hij is de Verlosser en Redder.
Op Pasen met Zijn Verrijzenis wordt zijn
verlossingswerk voltooid. Daarom is Pasen
een nog groter feest dan Kerstmis.

26 december H. Stefanus De
eerste martelaar Feest Paulus
noemt Stefanus een getuige:
“Toen het bloed van Uw getuige
Stefanus vergoten werd, stond
ik er ook bij en stemde ermee
in.” Hij gebruikt het Griekse
woord ‘martyr’ waaraan wij het
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woord martelaar ontlenen. Stefanus wordt
zo de eerste martelaar, letterlijk iemand die
van zijn geloof getuigt. Hand. 22,20
27 december H. Johannes Apostel en evangelist Johannes getuigt weer via zijn evangelie, een betrokken ooggetuigenverslag,
maar daarnaast een werk met grote filosofische en theologische diepgang. Hij wordt

de apostel genoemd, die Jezus het meest
liefhad
28 december Onnozele (onmondige)
Kinderen De kinderen van Bethlehem
vermoord door de wrede koning Herodes. Ze getuigen niet met woorden, want
spreken konden ze nog niet, maar met
hun bloed. Patronen van de kinderen die

het levenslicht niet mogen zien! Patronen
ook van de leden van de Kerkbesturen
29 december H. Familie Jezus, Maria, Jozef
Feest
31 december Oudejaarsavond en Gedachtenis van paus Silvester I (314-335) Oudejaarsavond wordt ook wel Silvesteravond
genoemd
Rondom de Kerk 16 December 2013

1 januari Hoogfeest van Maria, Moeder van God
6 januari Hoogfeest van Epifanie Openbaring
des Heren, dat wij kennen als Driekoningen
12 januari Doop van de Heer en einde van de
Kersttijd. Het Kerststalletje kan nu weer worden opgeborgen
2 februari Opdracht van de Heer in de tempel
(Maria Lichtmis).

Kinder Hoek

Interview

Kinderkerstdiensten flyer

met een dakloze
Door onze correspondent Nicholas Schoppink (14)
Naam: Bjorn, Leeftijd: 34
Door de crisis verloor Bjorn zijn baan en zijn huis en belandde in
het daklozencentrum. Vandaag is hij speciaal voor ons in Rondom de Kerk. Straatpastor Paul Brommet was ook bij het gesprek.
Hoe lang ben je al dakloos? Ik ben al een jaar dakloos.
Heb je in het daklozen centrum nog tijd voor hobby’s en zo
ja, welke? Ja, ik hou van skate boarden, muziek en surfen en
ik kijk graag naar Formule 1 wedstrijden.
Waar slaap je in het opvangcentrum? Ik slaap in een kleine
kamer samen met iemand anders maar in de winter slapen we
soms wel met vijf mensen op 1 kamer.
Hoe ziet je dag eruit? Ik word altijd vroeg wakker en ontbijt,
dan ga ik meestal weg naar vrienden. Om hier te mogen blijven
slapen moet ik klusjes doen zoals schoonmaken. Ik kook vaak,
meestal Thai of oosters eten. ‘s Avonds moet ik voor half elf
weer binnen zijn, anders moet ik buiten slapen.
Als je weer werk zou vinden, welk werk zou je dan het liefst
doen? Het maakt me niet zoveel uit maar mijn droombaan is
surf- of skateboard ontwerper worden.

Fotowedstrijd

!
Beste Kinderhoek - lezers
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H. LAURENTIUS
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.

Alle kerstactiviteiten in
de HH. Petrus en Paulus
die leuk zijn voor jou komen op
een aparte flyer. Neem de flyer
mee uit de kerk of uit school.
Er is een extra leuke kleurwedstrijd
aan verbonden! De tijden van alle kerstdiensten kunnen jullie natuurlijk ook achteraan deze Rondom vinden!

Even voorstellen...

Maak je eigen kijkdoos
Beste kinderhoek-fans,
In dit derde nummer krijgen jullie het tabernakel voor
jullie kijkdoos. Je kan hem
natuurlijk zelf mooi inkleuren. De tekening kan je
ook op onze website
www.rkleiden.nl /kinder-hoek vinden.
Veel plezier ermee.
Eva, Victoria en Linda.
P.S. Voor instructies over
hoe je de kijkdoos kan maken kun je ook op de website terecht...

De oude Doopvont

De leden van de Beheercommissie Parochiekern
H. Laurentius. Van links naar rechts: Rienus Odijk,
Wim Loomans en Antoon van Santen.

Wist je dat …….
● tabernakel van het Latijnse

woord taberna = hut, tent komt
● het tabernakel vaak een rijk
versierde, brandwerende kluis is
● het tabernakel meestal op het
hoogaltaar of het zijaltaar staat
● in het tabernakel de geconsacreerde hosties bewaard worden.

Tekening: Carel Bruens

De zeven werken van Barmhartigheid: 3. De Vreemdelingen Herbergen
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len zorgt hij, samen met anderen, voor de verlichting bij het zegenen van de graven. Tevens
is hij lid van de pastoraatgroep. Deze mensen
zijn de ogen en oren van de parochiekern. Zij
zijn de steunpilaren van onze kerk!
Agnes van Boheemen Vollebregt

Vóór in de H. Laurentiuskerk staat een moderne Doopvont, waar de laatste jaren alle doopjes plaats vinden. Maar achterin de kerk staat
een hele oude. Op 26 oktober zijn er twee kinderen door pastoor Smith gedoopt in de oude
Doopvont. Omdat dit heel lang geleden was,
hier wat meer gegevens er over.
Er is een Doopkapel met originele tegelvloer
naar ontwerp van E.J. Margry met een in verschillende marmersoorten uitgevoerd Doopvont met neo-gothisch deksel; de kapel wordt
afgesloten door een rood-goud beschilderd
sierhekwerk vervaardigd door J. Geylswijk.

Sinds oktober 2012, de start van de nieuwe parochie, zijn zij bezig om in Stompwijk het reilen en zeilen van de kerk te regelen. Voor wie
het nog niet begrepen heeft: het toenmalige
Kerkbestuur is opgeheven en overgegaan in Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kerkbeheer. Dit wordt ondersteund door het
Restauratiebestuur, dat ook al weer een aantal
jaren bestaat, en blijft bestaan omdat er altijd
onderhoud is aan een kerk. De beheerders zijn
manusjes van alles. Rienus Odijk doet vooral
de kas, regelt bankzaken, en is nauw betrokken bij alles wat het kerkhof aangaat. Ook is
hij geregeld actief op het secretariaat en onderhoudt hij contacten met de zorgverleners
die in de pastorie gevestigd zijn. Ze missen nog
een vaste penningmeester. Wim Loomans heeft
vastgoedbeheer onder zijn hoede; onderhoud
Doop van Leone van Haastert
van de gebouwen en alles wat met de restauratie te maken heeft. Zo is hij ook aanspreekpunt
voor de gemeente en de brandweer. Hij weet
alles van branddeuren en vluchtroutes. En als
oud-aannemer was hij dagelijks bij de kerk te
vinden tijdens de restauratie, om te zien of alles in goede orde verliep. Antoon van Santen is
ook van alle markten thuis. Hij draait geregeld
secretariaatsdiensten en heeft liturgie als zijn
taak: roosters van pastores, kaarsen, collectes,
alles wat bij de vieringen komt kijken. Ook het
Doop van Amy Janson
kerkhof ligt hem na aan het hart. Met AllerzieRondom de Kerk 18 December 2013

Familieberichten
Overleden

10 oktober
Bea van BemmelenTurnhout
75 jaar
8 november
Surat Knijnenburg-Pesol
“Kaew” 46 jaar.

De oude Doopvont
In een oud verslag lezen
we dat vanaf 1877 kerkschapen worden verkocht.
Uit de eerste opbrengst
werd het Doopvont gekocht. Dus zo oud is het al!
Bron: Bruggendorp aan de
vaart. C.J. Schalken

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.

Kerstmis
om op weg te gaan naar Pasen
Jezus, het Kind in de Kribbe,
is God de Zoon, Die mens is geworden.
We knielen voor Hem neer op Kerstmis.
Als we dat doen,
zeggen we dat we Hem willen volgen,
de Kersttijd door,
de Veertigdagentijd door,
de Goede Week door
op weg naar Pasen.
Jezus, de Gekruisigde,
is God de Zoon, Die mens is geworden
om ons te verlossen door Zijn lijden,
sterven en verrijzen.
Zalig Kerstmis, op weg naar een Zalig Pasen.
Pastoor Smith

Heeft u het al gehoord?
Misschien is het u al opgevallen, maar de geluidsboxen zijn
vervangen. In plaats van twee grote boxen hangen er nu aan
beide kanten van de kerk drie mooie kleine boxen. Hierdoor
is met name het geluid achter in de kerk een stuk verbeterd.
Tevens is er een nieuwe versterker in gebruik genomen die
we hebben gekregen van de Antoniuskerk.
Daarbij hangen er nu ook boxen in
de crèche en in de aanbiddingskapel. Op deze beide boxen zit een
volumeschakelaar zodat die in de
ruimte zelf kunnen worden afgesteld. De aanbiddingskapel kan
worden gebruikt door ouders die
graag hun kinderen (de kleintjes
kunnen ook naar de crèche) mee
willen nemen in de kerk maar ook de ruimte willen hebben om wat te kunnen lopen. De deur naar de grote kerk is
gesloten en de gordijnen naar het priesterkoor kunnen worden geopend. We hopen dat we hiermee veel ouders een
groot plezier doen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het dan
weten aan een van de mensen van de pastoraatgroep of
stuur een mailtje via de site www.lodewijkparochie.nl.
Met dank aan degenen die een financiële bijdrage hebben
gegeven voor deze installatie.

Voorbereiding Eerste Heilige Communie
In januari start de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie. Voor kinderen uit groep 4 en ouder.
De brieven met alle informatie vindt u in de kerk.
Anders kunt u informatie opvragen bij pastoor Smith:
071 5130700 / jhsmithpr@gmail.com.

Dank aan jarenlange lector
De heer Koch is na
het
Lodewijklof
van harte bedankt
voor zijn jarenlange lectoraat in de
H. Lodewijkkerk.
Naast hem stonden zijn drie kleinzoons, die hopelijk vroeg of laat
in de voetstappen
van opa treden. Als presentje werd een Frans stripboek overhandigd over de heilige Lodewijk, getekend door ene Koch!
Mogelijk familie.

Roemeense studenten in de pastorie
Sinds september wonen hier twee Roemeens Orthodoxe
studenten, die gekomen zijn vanwege het Erasmus uitwisselingsproject. Ze heten Georgian en Daniel en zijn hier vanwege hun mastersopleiding in religieuze teksten en tradities.
Daniel had via internet pastoor Smith gevonden en een mail
gestuurd om een kamer te helpen zoeken. Tot zijn verbazing
kreeg hij te horen dat hij wel op de pastorie kon verblijven,
mits hij een aanbevelingsbrief van zijn priester kon sturen.
Georgian had wat anders geregeld maar toen hij aankwam
bleek dat hij geen kamer had. Hij wilde in het park gaan
slapen, maar Daniel is toen naar pastoor Smith gegaan.
Georgian heeft dus ook een plekje gekregen in de pastorie.
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Wat ze opvalt
aan de kerken in
Nederland is dat ze
groot zijn, zelfs de
Lodewijkkerk. In
Roemenië zijn de
kerken veel kleiner; een overblijfLinks Daniel rechts Georgian
sel van het conflict
met het Ottomaanse Rijk (Turkije) (16e eeuw). Mensen zijn
toen kleine mobiele kerkjes gaan bouwen. Als de Turken
eraan kwamen braken ze alles op en namen hun kerk mee
de bergen in om daar verder te leven.
Ze vinden de Lodewijkkerk mooi. Georgian vindt het priesterkoor heel mooi: “Het heeft iets hemels door al het wit”.
Daniel vindt met name de aanbiddingskapel een bijzondere
plek.
In de westerse liturgie missen ze vaak de heiligen, want in
de orthodoxe traditie zijn heiligen juist heel belangrijk in de
vieringen en dat geeft een extra dimensie aan de liturgie.
Daniel is een grote fan van de Roemeense heilige Philothea
van Arges, een meisje van 12 jaar dat door haar vader werd
vermoord omdat ze als kind al heel gelovig was. Ze was
enorm belangrijk omdat ze op 12-jarige leeftijd al zoveel
wijsheid had die je alleen terugvindt bij grote theologen. In
die zin lijkt ze op Thérèse van Lisieux, over wie pastoor Smith
hen had verteld.
Georgian kan niet echt
kiezen. De woestijnvaders
zijn belangrijk omdat die
toch de basis hebben gelegd van de theologie,
maar hij heeft persoonlijk meer met de moderne
heiligen. Hij noemt twee
heiligen die er voor hem
uitspringen: Siloean van
de Berg Athos († 1938)
en Theofaan de Recluus
(† 1894) Er zijn ook heel
veel Roemeense heiligen,
H. Philothea
veel martelaren uit de tijd
van het Ottomaanse conflict. Georgian zegt: “Eigenlijk mogen we daar de Turken heel dankbaar om zijn”.
Georgian en Daniel komen uit een land waar de kerken vol
zitten, dan is de vraag natuurlijk: wat moeten we doen om
mensen weer bij Jezus te brengen? Georgian zegt dat het
heel belangrijk is dat wij veel hiervoor bidden en Daniel
geeft als tip mee om je vrienden uit te nodigen en tegen hen
te zeggen: “Kom en zie”. Twee simpele tips die we allemaal
kunnen proberen.
Wie Engels spreekt zou ik willen zeggen: spreek de jongemannen eens aan. Het is geweldig mooi om met ze te praten
en vooral hun liefde en passie voor de heiligen is iets wat
aanstekelijk kan werken. Tot in januari zijn ze nog hier.
Eliza Oudshoorn

Eucharistie
Zondag

10.00 uur Hoogmis, afwisselend
Latijn / Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding
18.00 uur H.Mis, samenzang*
* First and third Sunday partly
in English

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

Eucharistische aanbidding
vrijdag
zaterdag
zondag

14.00 – 23.00 uur
7.00 – 14.00 uur
17.00 – 18.00 uur

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

Agenda

December
Woensdag 18 december
✷ Avond van Barmhartigheid
in de Sint Joseph
✷ Youcat voor de jongeren
✷ Bezinning Opus Dei heren
Donderdag 19 december
10.00 uur Senioren- en KBO-Mis
bij de Sint-Josephkerk

Vieringen met Kerstmis
Dinsdag 24 december
20.00 uur Nachtmis Nl/Lat.
Woensdag 25 december
10.00 uur Hoogmis Latijn
Donderdag 26 december
10.00 uur H. Mis Latijn
Zondag 29 december
Géén aanbidding om 17.00 u.
en géén Mis om 18.00 uur
Dinsdag 31 december
19.00 uur Mis met Te Deum

Januari 2014
Woensdag 1 januari Hoogfeest
van Maria
10.00 uur Hoogmis met toewijding van het jaar aan het Onbevlekt Hart van Maria
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Zaterdag 4 januari
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 5 januari
Trek je heilige van het jaar
Dinsdag 7 januari
Bezinning Opus Dei dames
Donderdag 8 januari
Heer, leer ons bidden.
Na de Avondmis 30 minuten
aanbidding met uitleg.
Woensdag 15 januari
✷ Youcat voor de jongeren
✷ Bezinning Opus Dei heren
Dinsdag 21 januari
Ouderavond 1e H. Communie
Woensdag 22 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 1, door pastoor Smith
Dinsdag 28 januari
CaFE-avond 1 : God beter leren
kennen. Zie elders.
Woensdag 29 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 2, door pastoor Smith

Februari
Zaterdag 1 februari
Pater Pio Gebedsgroep
Dinsdag 4 februari
✷ Bezinning Opus Dei dames
Donderdag 6 februari
Heer, leer ons bidden
Woensdag 12 februari

✷ Start Ochtend Alpha
✷ Bezinning Opus Dei heren
Donderdag 13 februari
20.00 uur, pastorie: Lezing: de
lichaamshoudingen tijdens de
liturgie, door pastoor Smith
Maandag 17 februari
Huwelijksvoorbereiding
voor wie in 2014 gaan trouwen
(2e avond 3 maart)
Woensdag 19 februari

✷ Prof. theologen: Hans Urs
von Balthasar 1 (pastoor Smith)

✷ Youcat voor de jongeren
Woensdag 26 februari
Prof. theologen: Hans Urs von
Balthasar 2 (pastoor Smith)

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.

tot 13.00 uur in de Josephschool in lokaal 5 op de tweede verdieping. Eén keer in de maand zingen we op zaterdagavond
in de gezinsviering, wat natuurlijk tevens een goede reden is
om regelmatig naar de kerk te komen. Straks met Kerstmis
zingen we natuurlijk bij de gezinsviering in de kerk, maar
daarnaast ook nog bij de Kerstviering voor bejaarden en de
Kerstsamenzang. Aan het einde van het seizoen sluiten we
het jaar af met een uitje naar Duinrell, ook iets om naar uit
te kijken! Info en opgave bij Ria Huisman
T 582 01 88 / E ria.huisman@freeler.nl.

Start Eerste Heilige Communie
Speciaal voor Kerstmis:

Paus Franciscus Op Wereldmissiezondag,
19 mei 2013:

Kerstsamenzang
Zondag 22 december om 16.00 uur is weer de traditionele
kerstsamenzang in de Petruskerk. Verschillende koren zingen, en er is natuurlijk veel samenzang. Een soort inzingen
voor het echte Kerstfeest een paar dagen erna. De deurcollecte is dit jaar bestemd voor Diaconaal Centrum De Bakkerij.
U bent allen van harte welkom.

“Allen zouden de vreugde moeten ervaren zich door God
bemind te voelen, de vreugde van het heil!
En het is een gave die men niet alleen maar voor zichzelf
mag houden, maar die men samen moet delen. Als wij haar
alleen maar voor ons zelf willen houden, zullen wij geïsoleerde, onvruchtbare en zelfs zieke christenen worden. De
verkondiging van het evangelie maakt deel uit van het leerling zijn van Christus en is een voortdurende inzet die heel
het leven van de Kerk bezielt. Het missionaire elan is een
duidelijk teken van de rijpheid van de kerkgemeenschap.”

Vier Dopelingen
Op zaterdag 16 november zijn door diaken Clavel gedoopt:
Caitlin en Casimir Pinedo, Mile Zandbergen en Leonora
Vreeling.
Wij feliciteren de dopelingen, ouders, peters en meters en
verdere familie en aanwezigen.

Kinderkerstviering – Maria en Jozef gezocht
Op dinsdag 24 december is er om 19.00 uur een kinderkerstviering in de Sint Petruskerk. Het kinderkoor zingt, het
Kerstverhaal wordt voorgelezen en kinderen beelden dit in
de kerk uit.
Vind je het leuk
om hierbij mee
te doen of ken je
iemand? Opgeven
bij Paula Nelissen:
paulazorg@
hotmail.com.
Op zondag 15 december om 9.30
uur en zaterdag
21 december om 19.00 uur wordt er tijdens de H. Mis geoefend in de zaal van de pastorie.

Kindjewiegen
Op Kerstmis zelf zijn de kinderen welkom bij het kindjewiegen om 12.00 uur.
Bij de kerststal wordt het Kerstverhaal nogmaals verteld en
natuurlijk zingen we weer de bekende liedjes.

Het Kinderkoor van de Petruskerk
Wie kent het kinderkoor niet, dat iedere maand de gezinsvieringen in de Petruskerk muzikaal ondersteunt. Het is een
enthousiast stel kinderen dat graag zingt. Ook al zitten er
hele goede stemmetjes bij, op dit moment kan het kinderkoor wel weer wat versterking gebruiken, zeker met Kerstmis in het vooruitzicht. Om mee te zingen hoef je niet per se
bij voorbaat al een goede stem te hebben of erg muzikaal
te zijn, dat komt vanzelf wel als je een tijdje meezingt. Soms
zien we kinderen die in het begin moeite hebben hun toon
te vinden, later prachtige solootjes zingen. Want zingen kun
je heel gemakkelijk leren!
Kinderen die het een keer willen proberen, zijn van harte
welkom op de repetitie op woensdagmiddag van ca. 12.30
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In januari start de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie. Voor kinderen uit groep 4 en ouder.
De brieven met alle informatie vindt u in de kerk.
Anders kunt u informatie opvragen bij Cock de Jong,
T 5809735 / E jong569@hetnet.nl.

Maria Lichtmis dit jaar op zondag
Veertig dagen na Kerstmis viert de Kerk Maria Lichtmis. Oorspronkelijk heette dit feest: de Ontmoeting. Wie ontmoet
wie? Maria en Jozef bezoeken vanuit Bethlehem de Tempel
in Jeruzalem om het Kind aan God de Vader op te dragen.
De ontmoeting tussen de Heilige Familie en God de Vader. In
de tempel komt de oude Simeon,
geleid door de heilige Geest, op
hen toe. Hij neemt het Kind in
zijn armen en voorzegt dat een
zwaard Maria’s ziel zal doorboren. Tenslotte is er de ontmoeting met de profetes Hanna, die
dag en nacht in de tempel waakte. Dit alles is na te lezen in Lucas
2, 22-39.
Nu heet het feest de Opdracht
van de Heer. In de volksmond is
het bekend als Maria Lichtmis.
Simeon spreekt over het Kind
als “het Licht dat voor de heidenen straalt” (Luc. 2, 32) Al in
de 7e eeuw werd er in Rome lichtprocessie gehouden, waarschijnlijk de kerstening van een heidense ‘nawinterse’ lichtprocessie. Later kwam hier de kaarsenwijding bij en het gebruik om de kaarsen mee naar huis te nemen als bescherming
tegen kwaad. Zeker nu het feest dit jaar op zondag valt is het
mooi om aan het begin van de Missen de kaarsen te zegenen
en een lichtprocessie te houden. In de Sint Petrus zullen we
zeker bij de Gezinsmis op zaterdagavond 1 februari 19.00 uur
een kleine lichtprocessie houden.
De zalige paus Johannes Paulus II heeft deze dag ook aangewezen als de dag van het Godgewijde leven. Simeon en Hanna
leefden als Godgewijden. Jezus Zelf, waarlijk God en waarlijk
mens, leefde de drie religieuze geloften voor: arm, ongehuwd
en gehoorzaam aan de Wil van de Vader. Zonder mensen die
deze roeping beleven kan de Kerk niet ten volle bloeien. We
blijven dus bidden dat onze gemeenschappen plaatsen van
levend geloof mogen zijn, waarbinnen jongeren de roepstem
van de Heer kunnen vernemen.
Pastoor Smith

Vaste Vieringen
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
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

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

Agenda
Woensdag 18 december
✷ Avond van Barmhartigheid,
Zie de Josephpagina
✷ Youcat voor de jongeren

Donderdag 8 januari
Na de Avondmis 30 min aanbidding met uitleg.
In de H. Lodewijkkerk
Woensdag 15 januari
Youcat voor de jongeren
Zondag 19 januari
9.30 uur Mis Sint Petruskoor
Dinsdagdag 21 januari
Ouderavond 1e H. Communie
Woensdag 22 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 1, door pastoor Smith
Dinsdag 28 januari
CaFE-avond 1. Zie elders en de
folder.
Woensdag 29 januari
Profetische theologen: Henri de
Lubac 2, door pastoor Smith

Februari
Zaterdag 1 februari
✷ Pater Pio Gebedsgroep
✷ 19.00 uur Gezinsmis met
Kinderkoor en lichtprocessie

Donderdag 19 december
10.00 uur Senioren- en KBO Mis in Zondag 2 februari
Maria Lichtmis
De Ridderzaal bij de Sint Joseph
9.30 uur Mis Sint-Petruskoor
Zondag 22 december
Geen Mis, 16.00 uur Kerstsamenzang

Tijden met Kerstmis
Dinsdag 24 december
✷ 19.00 uur Kinderkerstviering
✷ 22.00 uur Nachtmis met Sint
Petrusprojectkoor
Woensdag 25 december
✷ 9.30 uur Hoogmis met
Cantorij
✷ 12.00 uur Kindjewiegen
Zondag 29 december
Géén mis

Donderdag 6 februari
Heer, leer ons bidden
Woensdag 12 februari
Start Ochtend Alpha (zie elders)
Donderdag 13 februari
Lezing: lichaamshoudingen tijdens de liturgie. Pastoor Smith
20.00 uur Lodewijkpastorie
Zondag 16 februari
9.30 uur Mis Sint-Petruskoor
Maandag 17 februari
Huwelijksvoorbereiding
voor wie in 2014 gaan trouwen
(2e avond 3 maart)

Dinsdag 31 december
17.00 uur Gebedsviering met erna
Woensdag 19 februari
de eerste oliebollen
✷ Profetische theologen: Hans
Urs von Balthasar 1, door
Januari 2014
pastoor Smith
Zaterdag 4 januari
✷ Youcat voor de jongeren
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 5 januari
9.30 uur Mis Sint Petruskoor
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Woensdag 26 februari
Profetische theologen: Hans Urs
von Balthasar 2, pastoor Smith.

Jongeren Info

JP Leiden Jongerenmis 2.0
De maandelijkse JP Leiden Jongerenmis vindt dit seizoen
plaats op donderdagavond tijdens de Mis van 19.00 in de Lodewijkkerk. De Mis wordt grotendeels door studenten aangekleed: ze doen de lezing, bedenken en lezen de voorbeden
en zorgen voor een muzikale inbreng met gitaar en zang.
Dit is het tweede seizoen dat JP Leiden
een maandelijkse Jongerenmis organiseert. Vorig jaar was de Jongerenmis op
zondag tijdens de H. Mis van 11.30 in
de Josephkerk. Na dit eerste pilot-jaar
is besloten om de Jongerenmis op een
donderdagavond – studentenavond bij
uitstek – te doen zodat studenten die in
het weekend terug gaan naar hun ouders
ook de mogelijkheid hebben naar deze
H. Mis te komen. Nieuw dit jaar, en ook
inherent aan het gekozen tijdstip van de
Jongerenmis, is de borrel na afloop. Na

de Mis wordt de avond voortgezet in Café de Uyl, een knus café
dicht bij de Lodewijkkerk, waar
studenten onder het genot van
een biertje kunnen bijpraten.

Succes
Na inmiddels twee zeer geslaagde avonden
met telkens een grote opkomst van zowel
bekende als nieuwe gezichten, kan met
recht worden gezegd dat de nieuwe Jongerenmis een succes is. Veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen!

Uiteraard is iedereen welkom om naar de
Mis te komen en om zich daarna aan te sluiten voor een drankje in de stad. Lijkt het
je wat en/of ken je iemand die wellicht ook
geïnteresseerd is, je bent van harte welkom
en om mensen mee te nemen!

Kerstdiner JPLeiden!

JP Leiden gaat op reis!

JP Leiden

Van vrijdag 4 tot maandag 7 april vertrekken ze naar Istanboel. Wil jij ook
mee? Op www.jpleiden.nl vind je het programma, de kosten en twee data voor
informatieavonden. Er zijn nog plekken
vrij. Meld je voor 15 januari aan en je
gaat een inspirerende reis tegemoet!

In deze tijd genieten we van de gezellige lichtjes die steeds meer verschijnen in de huizen. De kerstboom
wordt gekocht, kerstversieringen
worden van de zolder gehaald en
ieder maakt zich op voor Kerstmis.
Ben jij er al klaar voor?
Jezus die wordt geboren in een stal
te Bethlehem. Elk jaar vieren we dit
mooie feest. De één doet dat met
cadeautjes de ander met een Kerststal
en de Kerstboodschap van de paus.
Natuurlijk viert ook JP Leiden Kerstmis. Hoog tijd om jou daarvoor uit te
nodigen. Op zaterdag 21 december

Het wordt buiten kouder en ’s avonds verschijnen overal de gezellige lichtjes. Kerstmis is
aantocht! Rondom Kerstmis organiseert JP Leiden
verschillende activiteiten. Pak je agenda erbij en
schrijf ze er in! ●●● 21 december Kerstdiner
19.00 tot 22.00 uur (zie hierboven) ●●● 9 januari Verdiepingsgroep 19.45 tot 21.30 uur ●●●
10 januari Tienergroep 19.45 tot 21.30 uur
●●● 7 februari Tienergroep 19.45 tot 21.30 uur
●●● 13 februari Verdiepingsgroep 19.45 tot
21.30 uur. ●●● Zin in een borrel? Houd de JP Leidensite en onze facebookpagina 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.
●●●

is het JP Leiden Kerstdiner, gezellige
sfeer met lichtjes en heerlijk eten. Kom
jij ook? We beginnen om 19.00 uur in
het zaaltje naast de Petruskerk en hopen dat wij jou op deze avond een Zalig
en Gezegend Kerstmis mogen wensen.
Trek je mooiste Kerstoutfit aan! Neem
gerust vrienden mee, want ook
zij mogen de Kerstsfeer
ervaren:) Aanmelden
kan via info@jpleiden.nl. Heb je een
dieet? Meldt dit bij je
aanmelding.
Tot dan!
JP Leiden

Bidden voor het ongeboren kind
In de nacht van 23 op 24 november ging Marijke Pots om half twee ‘s nachts naar de
kapel in de H. Lodewijkkerk om met JP Leiden te bidden voor de bescherming van
het ongeboren kind. Ze vertelt haar ervaringen: “Ik dacht, wat kan míjn gebed veranderen aan het probleem van abortus? Er waren twee dingen die naar boven kwamen:
“Als je vertrouwen hebt zo groot als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: ga
van hier naar daar, en hij gaat. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” (Mattheüs 17:20)
Bid dus met geloof en vertrouwen. God verzet bergen door jouw gebed! Het tweede wat
naar boven kwam was dat God een persoonlijke God is. Maak daarom je gebed ook persoonlijk. Ergens is iemand onderweg naar een abortuskliniek, of wordt gedwongen tot
abortus. Vergezel déze persoon in gebed. Bid dat God mensen op hun pad brengt die
hen kracht en liefde geven voor een andere uitweg. Ik ging naar de kapel met de gedachte hoe kan mijn gebed abortus stoppen? Ik ging weg met de zekerheid dat ergens
op deze wereld God door het gebed van al die biddende mensen deze nacht een leven
heeft veranderd. Laten we onze lieve Vrouw van Guadeloupe, patrones van het ongeboren kind, vragen om voor alle moeders die deze keuze overwegen te bidden.”
Rondom de Kerk
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LAM GODS

Doordeweekse
vieringen

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag, dinsdag en donderdag
van 9.30-11.30 uur. Tel.: 071 - 5310162, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl,
website: www.lamgodsleiden.nl.
Betalingen van de Kerkbijdrage: ING 527247 t.n.v. HHPP Lam Gods Kerkbijdragen.
Overige betalingen, o.a. misintenties: ING 340215, t.n.v. HHPP Lam Gods.
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: bie00220@planet.nl.

Wijkkerk H. Antonius

Het zit hem in het kleine
Op ons levenspad zijn we steeds op zoek naar de zin van
ons bestaan. Zo heeft ieder van ons zijn eigen verhaal. De
betekenis hiervan is niet altijd in woorden uit te drukken.
Want soms is het niet te begrijpen hoe de dingen lopen.
Ook verlangen we dat we door de ander erkend, gerespecteerd en gewaardeerd worden. Leven is open staan voor
wat er op je weg komt. Religie reikt ons wegen aan om
daarmee te leren omgaan. Het is het oude durven loslaten,
vertrouwen op het nieuwe en de kracht ervan te ervaren.
Het wordt gesymboliseerd in het Goddelijk Kind van Kerst,
een heel bijzonder Mens met een heel bijzonder Verhaal.
Anders kijken, wordt ons aangereikt. Geluk is fundamenteel kwetsbaar. Het zit hem in het kleine en het werkt als
een verrassing.
Ik wens U een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Maggy van Wijk

deze avond komen inhoudelijke en praktische zaken aan
bod. U moet zich daarvoor wel opgeven. Ook wanneer u
nog twijfelt of u uw kind Eerste Communie wilt laten doen,
schrijf u in!
Inschrijfformulieren voor het aanmelden van uw kind liggen
achter in beide wijkkerken. U kunt ook een mail sturen naar
werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com of naar het secretariaat.
De Communiewerkgroep

Van de pastoraatgroep

Eerste Heilige Communie
Ook in 2014 zal er een aantal kinderen hun Eerste Heilige
Communie gaan doen. Wanneer uw kind in groep 4 van
het basisonderwijs zit of geboren is vóór 30 september 2006
komt hij of zij hiervoor in aanmerking. Ter voorbereiding
op hun Eerste Communie is er voor de kinderen een aantal
bijeenkomsten gepland. Voor de ouders is er een centrale
informatieavond waarvan de datum nog niet vaststaat. Op

Woonzorgcentrum
‘Robijnhof’
Op vrijdag 16 december om
14.30 uur is de Kerstviering in
de ‘Vijverzaal’.
Op vrijdag 3 januari en 7 februari zijn er vieringen om 15 uur.

Serviceflat
‘Schouwenhove’

Kerkplein Maria Middelares
Het zal regelmatige kerkgangers niet zijn ontgaan, dat
na een flinke regenbui de kerk lastig bereikbaar is. Fietsen is dan beter dan lopen vanwege de vele plassen,
maar dan is het weer uitkijken voor het grind waarin je
vast kunt lopen! Als je met de auto zou komen, is het
een puzzel om tussen de soms schots en scheef staande
Poolse auto’s een plekje te vinden.
Kortom, tijd voor een fikse opknapbeurt! Drie aannemers zijn de zaak komen opmeten en hopelijk kan er
snel worden gekozen, in overleg met het bisdom. Of het
gaat lukken om nog voor de kerstnacht de nieuwe bestrating te tonen, weten we niet. Het sneeuwschuiven in
de komende winter (met dank alvast aan de koster en de
overbuurman) zal in elk geval veel gemakkelijker gaan.

Enquête voor ouders

Acties voor weeskinderen Eritrea
Enige weken geleden is in beide kerken een collage van
foto’s en van bedankbrieven van de kinderen uit Eritrea
op gehangen. Hierop kunt u zien en ‘lezen’ dat uw geld
goed besteed wordt. Ze zijn u dankbaar voor de vele goede
gaven.
Regelmatig worden activiteiten georganiseerd. Zo zijn er
kerststerren verkocht voor het goede doel, maar ook om
het kerstgevoel in huis te brengen.
Op zaterdag 25 januari van 15.00 uur tot 19.00 uur is er
een andere actie. De werkgroep wil dan een spelletjesmiddag organiseren (zoals sjoelen, rummikub, klaverjassen en
bridge). Er is koffie en thee met lekkers erbij, en aan het
eind van de middag een warme maaltijd. Er zal na Kerstmis
een inschrijfformulier liggen achter in de kerken, dat u ingevuld kunt afgeven bij de koster of bij het parochiesecretariaat.
Werkgroep Goede Doelen

Vrijdag 3 januari en 7 februari
is er om 9.30 uur een
Eucharistieviering.

De parochiekern Lam Gods werkt, samen met de protestantse wijkgemeente Zuidwest, van harte mee aan de actie
van de Leidse Diaconie om een kookcursus te geven onder
de naam Lekker-Gezond-Goedkoop: hoe kan men voor weinig geld een lekkere en gezonde maaltijd op tafel zetten?
Bij een inzameling voor de actie is € 400,- opgehaald. Dat
bedrag is in november aangeboden in De Bakkerij aan de
initiatiefneemster dominee Francoise Weber.
Tijdens het diaconale weekend van 9
en 10 november is de inzameling van
gezond voedsel voor de Voedselbank
in alle ernst begonnen, waarbij we
voortaan extra letten op het soort
voedingsmiddelen dat in de folder
van dat weekend werd omschreven.
We danken de gevers en wensen de
deelnemers aan de cursus veel succes en plezier. We komen er vanaf de
kansel regelmatig op terug, om te
zorgen dat de toestroom van voedsel op gang blijft.
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Kinderen hebben de toekomst, daarin willen wij graag
bijdragen. Hoe en waarmee, daarnaar zijn wij op zoek.
Als Lam Gods kern zijn we daarom de afgelopen maanden bezig geweest met het samenstellen, in digitale
vorm gieten en verspreiden van een enquête, die ons
meer informatie kan verschaffen over wat er leeft onder
ouders en kinderen in onze kern. Wij willen het aanbod
afstemmen op wat ouders en kinderen aanspreken. Het
invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10-15 minuutjes in beslag, en kan anoniem ingestuurd worden.
Sluitingsdatum van de enquête is 31 januari 2014. Wilt u
ook deze enquête invullen? Ga dan naar www.lamgodsleiden.nl/nieuws. Alvast bedankt!
De Pastoraatgroep

Wisseling beheercommissie Lam Gods
In de november vergadering van het parochiebestuur
zijn twee personen benoemd: Frank Hendriks, die de
nieuwe penningmeester van de Lam Gods is geworden,
en Ton Schoof, al geruime tijd verantwoordelijk voor de
leden-administratie. Corry Boumeester is tegelijkertijd
gestopt als lid van de beheercommissie. Cees Lut, jarenlang penningmeester, blijft nog aan in een adviserende
rol.
We wensen Frank en Ton succes en danken Corry voor
haar inzet.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH. Petrus en Paulus

Op maandag 16 december, 27
januari en 24 februari is er een
Eucharistieviering om 10.30 uur.
Pastoor Van der Bie gaat voor.

KERSTLI EDJES
ZINGEN ?
ZING en REPETEER MEE
MET KINDERKOOR
D E V LA M M ET JE S
MAANDAGAVOND VAN
19.00 -20.00uur in de
MARIA MIDDELARESKER
K
VOOR DE VIERING OP
KERSTAVOND
INFO :

07 1- 53 1 56 36

Overleden
Op 8 oktober overleed
Jacobus Cornelis Adrianus van
der Meulen op 84-jarige leeftijd. Hij woonde in Schouwenhove156. Er werd afscheid van
hem genomen in de Maria
Middelareskerk op 14 oktober
waarna hij gecremeerd werd
op ‘Rhijnhof”.
Wij leven mee met hen die hun
dierbare hebben moeten verliezen.

Feestelijke vieringen
op Kerstavond
19.30 uur is de gezinsviering in de Antoniuskerk.
Pastoor van der Bie zal
voorgaan. Het kinderkoor
zal uiteraard zingen, onder
leiding van Tammerly Nai
Chung Tong.
21.30 uur Eucharistieviering in de Maria
Middelareskerk. Celebrant
is pastor Banning en het
gemengd koor zingt nog
eenmaal onder leiding van
Emanuel Schmidt!
Op eerste en tweede kerstdag zijn er in de Lam Gods
geen vieringen, wel elders
in de grote parochie.
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Oecumenische
jaarafsluiting
Deze is op 31 december om 16.30
uur in de Antoniuskerk. Na afloop heerlijke oliebollen en appelflappen!

Kerk schoonmaken
Maandag 13 januari wordt de
Maria Middelareskerk weer
schoongemaakt vanaf 9.15 uur.
Wij vragen om uw hulp daarbij!

De Bijbel uitgelegd
Boeiende donderdagavonden in
de Antoniuspastorie op 16 januari en 20 februari. De avonden
staan o.l.v. catechete Marieke
Maes en duren van 20 tot 22 uur.
Iedereen kan aansluiten zonder
aanmelding vooraf.

Kinderwoorddienst
Deze zijn o, 9.30 uur in de Maria
Middelareskerk op de zondagen
26 januari en 23 februari. Tijdens
deze Eucharistievieringen zingt
het kinderkoor.

Maaltijd Plus
Op de laatste vrijdagen van de
maand in 2014 wordt er weer
goed gekookt en gesproken in
De Verdieping in de Stevensbloem. Op 31 januari en 28 februari bent u weer welkom van
18-21 uur. Intekenlijsten komen
achter in de kerken te liggen.

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.

Jaarthema compassie
Jezus is geboren!
In het begin was het woord,
grip op een ongrijpbaar weten.
Een klank slechts,
een vluchtig vermoeden van aanwezigheid
En God openbaarde:
een Naam
4 niet uit te spreken letters
Maar toch,
een reeks tekens,
vastgelegd, zwart op wit.
En zie, de hele wereld lag vast
aan woord en materie geklonken
mens van versteende klei
muurvast
eroderend tot stuifzand zonder cohesie
stof dat verduistert.
Maar in de duisternis kwam licht
want God baarde zich open:
een Kind ons gegeven
een nieuwe belofte van zijn
een nieuwe belofte van Ik-Zal-Er-Zijn
een belofte tot leven

Een paar jaar geleden is de bekende
schrijfster Karin Armstrong een wereldwijde beweging gestart met het ‘Charter for Compassion’ (zie ook Rondom
de Kerk, Jrg 9, uitgave 2). Dit Charter
roept de mensen op te leven vanuit
mededogen en niet vanuit het ‘ikeerst’ gevoel.
Christiane Berkvens en Ad Alblas
schreven bij dit thema het boek ‘Catechismus van de Compassie’. Elk hoofdstuk belicht een aspect van compassie. Het
boek snijdt thema’s aan als gelijkheid, verbondenheid, verzoening, rechtvaardigheid, vrijheid, God, liefde. Deze onderwerpen worden benaderd vanuit de kunst, de Bijbel, de
literatuur, verhalen van mensen, filmfragmenten, enz.
De afgelopen jaren heb ik met deze thema’s gewerkt in de
eindexamenklassen van een middelbare school en me daar
steeds afgevraagd wat er wel niet uit kon komen als je deze
thema’s in het midden legt van mensen met meer levenservaring. Een boeiende uitdaging voor mensen van jong tot
oud. Geen lezing, maar een uitwisseling van inzichten, gedachten en concrete ervaringen op het grensvlak van geloof
en maatschappij.
De thema’s geven aanleiding tot diepgaande gesprekken:
over hoe je in het leven staat, wat je belangrijk vindt, waar
je God in ervaart en waar niet. Over een aantal van deze
thema’s ga ik dit jaar in de Regenboog workshops houden.
Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven deze
bijeenkomsten te bezoeken, wordt elke workshop twee
keer gegeven, een keer op een middag en een keer op een
avond. Wilt u dus graag komen, maar kunt u ’s avonds niet,
dan is de middagbijeenkomst een mogelijkheid. Omgekeerd
geldt hetzelfde.
Alle workshops staan op zichzelf en kunnen onafhankelijk
van elkaar bezocht worden. Dus als u de workshop over ‘mededogen’ in november gemist hebt, is dat geen bezwaar om
in december alsnog aan te haken.
Inge Smidt, pred.

een leven om er te zijn
te zijn voor de ander
te zijn met de ander
een leven in vrede

Data: Maandag 16 december 20.00 uur
Dinsdag 17 december 16.00 uur
Maandag 20 januari 16.00 uur
Dinsdag 21 januari 20.00 uur

Rondom de Kerk 26 December 2013

Op weg naar Megen…

VIERINGEN

Je hoort het wel meer: mensen die een paar dagen naar een
klooster gaan. Ze zijn protestant of katholiek of misschien
religieuze zoekers. Meestal zoeken ze rust en stilte. Even
afstand nemen van de wereld waarin je woont en leeft. Jezelf opladen en jouw innerlijke bron laten borrelen. Je laten
meenemen met het ritme van het klooster. Ze
doen dat als individu of
in een groep.
De AKM heeft in haar
vergadering van september besloten het
idee te onderzoeken of
er in onze geloofsgemeenschap ook mensen zijn die gezamenlijk een paar dagen
naar een klooster zouden willen. Wij beogen een groep van
5 tot 10 mensen. Het klooster waar wij in eerste instantie
aan denken is dat van de Franciscanen in Megen.
De AKM zoekt hiervoor mensen die dit kloosterbezoek zouden willen helpen organiseren. Natuurlijk hoeft u dat niet
alleen te doen. Harry Delemarre is aangewezen om het een
en ander te coördineren. U kunt zich bij hem (tel. 5213610)
of bij iemand van de AKM melden.

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
Iedere 2e of 3e zondag
Is er een Jongerenviering in het
JOP-voorheen zaal-1.
Zie : www.deregenboogmerenwijk.nl.

Litas worden?
Misschien heb je ze allang gezien, de Liturgische Assistenten
die zondags tijdens de viering in de kerk de pastor assisteren. Een hele lange naam waar we in de Regenboog voor
het gemak maar ‘Litas’ van hebben gemaakt. Alle kinderen
uit onze kerk die meegedaan hebben aan het Samen aan
Tafel project (Eerste H. Communie) kunnen junior-Litas worden. Dan heb je eens in de 6 tot 8 weken dienst, samen met
een senior-Litas die ouder is en meestal al basiscatechese
heeft gedaan.
Eén keer per jaar, hebben we
een ‘Litas-verwendag’. Dan
gaan we met alle Litassen ergens naar toe om plezier te maken!
Vind jij het ook leuk om op deze
manier, samen met andere kinderen bij de kerkdienst te helpen? Geef jezelf dan op als Litas
bij: Hanneke van der Veen, 071-514 75 70
E-mail: litas.regenboog@gmail.com.

Kerstmarkt zaterdag 14 december
De werkgroep MOV/ZWO heeft weer een gezellige en sfeervolle Kerstmarkt georganiseerd. Met de opbrengst wil onze
werkgroep niet alleen een doel ver weg, maar ook een goed
doel in onze eigen omgeving steunen.
Kom gezellig shoppen en snuffelen. We hebben een prachtig aanbod aan allerlei mooie kerstspulletjes, kaarten, kerststukjes, bijouterie, speelgoed, snuisterijen en hebbedingetjes en natuurlijk is er ook de hele dag volop lekkers o.a. uit
de eigen (thuis)bakkerij van Christiaan. De Kerstmarkt wordt
gehouden op zaterdag 14 december van 10.00 tot 16.00 uur
in de Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden, Merenwijk.

een smakelijk drie-gangen
diner à € 7,50. Opgave verplicht
bij Maja van Spaandonk, telefoon:
071 521 43 59

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de
maand staan van 9.00 tot 21.00
uur bij de Regenboog 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 verpakSTILTECENTRUM
te en houdbare producten te
Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van 10.00 deponeren in de speciale kast
in de hal. Elke maand worden
tot 22.00 uur geopend voor perdeze artikelen weggebracht
soonlijk gebed, meditatie of het
naar de voedselbank Leiden.
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 tot 20.00 uur
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Website Regenboog
Op de website van de Regenboog vindt u meer informatie.
U kunt zich daar ook opgeven
voor alle activiteiten.
www.deregenboogmerenwijk.nl

Kerstsamenzang
Zo 22 december, 19.00 uur
is er weer een kerstzangavond met het Regenboogkoor. Heerlijk een uur samen
kerstliederen zingen en luisteren naar een mooi kerstverhaal.

Kinderkerstfeest
Di 24 december, 18.00 uur
Kinderen opgelet!
Op Kerstavond als het al donker is, gaan de deuren van de
Regenboog open voor alle
kinderen uit Leiden e.o. voor
het kinderkerstfeest. Het
Kerstverhaal zal worden uitgebeeld door en voor kinderen van de basisschool en we
zingen de mooiste Kerstliedjes. Wie graag mee wil helpen met de organisatie, kan
zich nog opgeven bij: Karin
van Dorsselaer, tel. 512 43 79,
of per e-mail: karin@superscript.nl.
PS. Je mag je (groot)ouders
meenemen.

El Rocio, Maria bedevaartsplaats
in Spanje

zoveel eeuwen al geleden
zoveel eeuwen al voorbij
maar steeds opnieuw wordt Hij geboren
in ieder mens, in jou, in mij

De Nederlandse bisschoppen spreken in hun Ad Limina-rapport,
dat uitkwam bij gelegenheid van hun Ad Limina-bezoek aan
Rome en de paus begin december, over ‘Kerk in ombouw’.
Nederland telt officieel iets meer dan 4 miljoen katholieken. Van
dit aantal gaat nog maar 5,6 % regelmatig naar de kerk. Mensen
komen vooral nog in de kerk voor uitvaarten, huwelijken en doopsels. Dat moet volgens de bisschoppen veranderen. Zij willen inzetten op geloofsverdieping en evangelisatie. Verder is sprake van
herstructurering van het kerkelijk leven, zoals parochiefusies,
door afname van personele en financiële middelen. Dat geeft onrust en pijn.

Tijdens mijn sabbatperiode
heb ik de Mariadevotie in
Zuid-Spanje onderzocht. Zo
kwam ik ook in in El Rocio, de
grootste bedevaartsplaats van
Spanje, gelegen naast natuurreservaat Donana El Rocio.
Hier wordt ‘La Virgin del Rocio’
vereerd, de Heilige Maagd van de Morgendauw. Haar beeld staat in de
dorpskerk (foto). Tijdens Pinksteren zijn er zo’n miljoen pelgrims in
het dorp, die uitbundig eer bewijzen aan Maria, met feest, flamencodansen, muziek, eten en drinken. De pelgrimstocht stamt uit de
tijd dat matrozen van Columbus aan Maria vroegen om een behouden
vaart. Van de drie pelgrimsroutes naar El Rocio gaat er één dwars door
het natuurreservaat. Die gaat met ossenkarren, huifkarren, woonwagens, te paard en te voet, door de moerassen, duinen, hei en bossen.
Ruim honderd broederschappen rijden met speciale toestemming door
dit gebied met praalwagens en hun eigen Mariabeeld vooraan de stoet.
Paus Benedictus XVI heeft voor 2013 Almonte, waartoe El Rocio behoort, een Heilig Jaar toegekend, omdat het tweehonderd jaar geleden
is dat de bedevaart naar El Rocio begon.

elk jaar heeft altijd
zijn eigen vreugde en verdriet
verdriet soms zo ontzettend groot,
dat je geen uitkomst ziet
maar dan is er met Kerstmis
dat éne kleine Kind
waar je door je tranen heen
troost en vrede vindt
al blijven ook nu
veel deuren gesloten
en is er niet overal
plaats voor Hem,
Hij blijft trouw komen
en geeft vrede aan allen,
die luisteren naar Zijn stem
vrede aan allen,
die Hem komen begroeten
vrede aan allen,
die Hem blijven ontmoeten
het Licht van de wereld wil Hij zijn,
hoe donker ook de dagen vaak lijken
en dit Licht overwint
al het leed, alle pijn;
dat zal tot in eeuwigheid blijken!
José Simons-Castelein

Ook positieve punten
De bisschoppen zien wel
een grotere belangstelling
voor stilte en bezinning
in kloosters en voor bedevaarten. Ook komen ‘small
church communities’ tot
ontwikkeling. Zij constateren bij jongeren een grotere Bisschoppen tijdens de Eucharistieviering
in de Kerk der Friezen in Rome.
openheid voor geestelijk
leven en bovennatuurlijke werkelijkheden. De bisschoppen willen ook meer doen met internet, zoals radio en tv-programma’s. In
2016 krijgt omroep RKK geen geld en zendtijd meer. Het Ad Liminarapport is te downloaden via www.rkkerk.nl.

Ron

weer zijn de dagen donker
de nachten kil en koud
en het wachten op een wonder
is wat je bezig houdt

In het voorjaar zijn er vier interssante bijeenkomsten waarin ik veel
meer vertel over de Mariadevotie in Spanje: ‘Weg van Maria’. Meer hierover in in het volgende nummer van Rondom de Kerk.
Pastoor Jaap van der Bie
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Bonaventuracollege vm bo: persoonlijke zorg en aandacht

Het is stormachtig weer als ik naar het
vmbo van het Bonaventura aan de Boerhaavelaan fiets. Ik spreek met Sandra Vader,
een zeer betrokken docent godsdienst/levensbeschouwing. Ze
werkt graag op deze school, omdat ze de leerlingen open en eerlijk
vindt, ze delen makkelijk en vertrouwen haar best veel toe. “Ik
geniet ervan ze een stapje te begeleiden in deze soms lastige levensfase van de puberteit op weg naar volwassenheid. Ze kennen
me allemaal en ik heb ook een signalerende functie.” Op school
hebben ze een zorgteam, waarheen verwezen
kan worden.

Ook op bezoek in de Hartebrugkerk
De katholieke identiteit blijkt voor haar uit
het vak godsdienst, de persoonlijke zorg en
aandacht voor alle leerlingen en het jaarlijkse
kerstontbijt en kerstgala, waar ook
een modern kerstverhaal wordt
verteld. Ze is vooral heel enthousiast over het nieuwe lesboek Perspectief. Hierin komen vijf ‘religieuze beschouwingen’ (jodendom,
christendom, islam, hindoeisme,
boedhisme) en drie andere ‘levensRondom de Kerk 28 December 2013

beschouwingen’ voor (humanisten, iets-isten, a-godsdienstigen). Er
worden interessante thema’s behandeld zoals helpen, gastvrijheid,
goed en fout, thuis. In dat kader bezoeken de leerlingen vrijwel jaarlijks een aantal godshuizen, waaronder een moskee, een synagoge en
onze Hartebrugkerk. Het was me een genoegen ze te mogen rondleiden en allerlei boeiende en uitdagende vragen te beantwoorden… De
leerlingen krijgen veel praktisch opdrachten en verzorgen een schrift,
dat beoordeeld wordt. Dit jaar wil Sandra wat meer doen waarschijnlijk
met het thema helpen, de werken van barmhartigheid. Ik verwijs haar
naar de Bakkerij, waar mogelijk een
rondleiding kan worden verzorgd.
Probleem is wel het tijdgebrek, want
er is nog zoveel meer te leren en te
ontdekken. Aan het eind van ons gesprek staat een leerling op de gang te
wachten. Voordat we begonnen werd
ze al aangesproken door een ouder.
De persoonlijke aandacht en zorg
van Sandra voor leerlingen en ouders
is duidelijk zichtbaar. Op mijn weg
terug door de grote school ontdek ik
nog een creatief groot kruisbeeld op
een muur. Mooi!
Bas van Pampus,

pastoraal werker
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Kerk in ombouw

Carina
van den Bosch (31)
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Vrijwilliger Sint Jan’s Onthoofding,
Zoeterwoude
Wat doe je precies?
Ik ben dirigente van het jongerenkoor Faith United van de geloofsgemeenschap van Sint Jan’s Onthoofding in Zoeterwoude Dorp. Ik ben begonnen met zingen bij het kinderkoor hier.
Toen werd onze dirigente zwanger en heb ik het even overgenomen. Ze kwam terug en werd kort daarop weer zwanger, en
daarna heb ik het definitief overgenomen. En het kinderkoor
is inmiddels een jongerenkoor geworden.
Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk?
Ik ben er in de week een uur of vier à vijf mee kwijt. Eerst
kwam ik op en neer vanuit Rijnsburg, daarna vanuit Lisse en
inmiddels woon ik in Flevoland. We repeteren op donderdagavonden in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude Dorp van
half acht tot half negen. Eén keer in de maand, meestal de
vierde zaterdagavond, verzorgen we een viering in de Sint
Jan. Het ledenaantal van ons koor bedraagt nu zes of zeven,
maar dat kan ook zo weer 15 worden. Het wisselt heel sterk.
Ons jongste koorlid is op het moment 12, het oudste 21. Jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom bij ons, het enige wat we vragen is dat ze van zingen houden. Wat voor muziek we zingen?
Dat kan van alles zijn. Het kan Nederlands zijn, of Engels, het
kan popmuziek zijn, of gospels, noem maar op. We zoeken
het niet zozeer in de massale koorklank, maar eerder in de
meer intieme liedjes die je ook echt raken. Dat de liedjes leuk
en herkenbaar zijn is voor ons belangrijk. ‘Hallelujah’ uit
Idols is een mooi voorbeeld van wat wij graag zingen.
Wat drijft je?
Het is heel leuk werk. En het is een groep die bij elkaar blijft
vanwege de gezelligheid. Maar we zijn er daarnaast ook echt
voor elkaar als er wat aan de hand is, en dat is ook bij jongeren natuurlijk wel eens het geval. Als er problemen zijn merken ze dat God helpt, dat er iemand voor ze is. En mochten
ze dat niet voelen dan hebben ze altijd nog elkaar. Hier kun
je dingen kwijt die je op school niet kwijt kunt. En dat is best
belangrijk.
Wat betekent Kerstmis voor je?
(Lachend) Een hoop stress met het koor, met alle organisatie
eromheen. Dat neemt het Kerstgevoel soms wel eens een beetje over. Maar Kerstmis is ook heel mooi wanneer je thuis bent
met je gezin en wanneer je dan samen naar de kerk gaat.
Het koor verzorgt op vrijdag 20 december om 20.00 uur
een benefietconcert in de Dorpskerk in Zoeterwoude, ten
bate van de Voedselbank. Op Kerstavond assisteert het
koor vanaf 19.00 uur bij de gezinsviering in de Christus
Dienaarkerk.
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: Viering

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 21 december tot en met 16 februari 2014
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