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Bisschop zegent vernieuwd Roomburgh in
Ruim 200 mensen zagen op zondag
12 januari hoe mgr. Van den Hende,
bisschop van Rotterdam, tijdens een
speciale Heilige Mis het verbouwde RK
Zorgcentrum Roomburgh inzegende.
Het aantal belangstellenden was zo
groot dat de kapel te klein was.
Velen volgden de plechtigheid op
een groot scherm in de lounge. Ook
daar gaf de bisschop de zegen. “De
jeugd van gisteren,” zo noemde mgr.
Hofstede, rector van Roomburgh,
de bewoners in zijn openingswoord.
“En wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst”, voegde hij er met een
knipoog aan toe. Het was een kleine
kwinkslag als opmaat voor een plechtige, intieme viering ter gelegenheid
van de inzegening. Hierbij sprak de
bisschop persoonlijke woorden die uit
zijn hart kwamen. Tijdens de H. Mis
legde hij de parallel met de doop van

Tocht met het Kruis op Goede Vrijdag
Leiden mag op vrijdag 18 april zien dat het Goede Vrijdag is! Dan is er weer de tocht door de
straten van Leiden met een groot houten kruis.
Op verschillende wordt een ‘statie’ gehouden om
het Lijden van de Heer te overwegen. De start is
na de kruiswegoverwegingen, die in de diverse
kerken plaatsvinden. Aanvang ca. 16.00 uur,
voor de Hooglandse kerk. Het einde is rond 17.00
uur in de Lodewijkkerk. Aansluitend is er een sobere maaltijd. Hiervoor kunt u zich aanmelden
bij Eliza Oudshoorn: eouds68@gmail.com of 0650662447. Iedereen is uitgenodigd deze altijd
indrukwekkende tocht mee te lopen!

Jezus die op deze zondag wordt gevierd. “De doop is een schoonwassen
van de zonden, maar hij legt ook de
kiem voor het eeuwig leven”, vertelde
hij, waarbij hij vertelde dat hij net
zelf de dag tevoren zijn vijftigjarig
doopjubileum had gevierd. Het gaf
de feestelijkheden een persoonlijk
tintje. Een geïnspireerd dameskoor
luisterde de mis op.

Katholieke identiteit handhaven
Directeur Ruud Stuurman dankte in
zijn slotwoord allereerst de bisschop
voor zijn komst. De katholieke
identiteit van het zorgcentrum,
zo vertelde hij, is voor hem van
groot belang. “En het handhaven daarvan valt niet altijd
mee. Toch hebben wij in een
tijd van schaalvergroting altijd
fusies geweigerd. Bovendien

is het ons gelukt om in crisistijd een
lening te krijgen voor de noodzakelijke verbouwing en vernieuwing van
ons centrum. Wij lopen hiermee voorop in Leiden, wij zijn de eersten die
klaar zijn met de renovatie. We zijn
gezegend.” De zaal was gevuld met
bewoners van Roomburgh, maar ook
met belangstellenden uit de hele omgeving. Helemaal uit Groningen was
mevrouw Bouwman gekomen. Roomburgh lijkt haar een mooie omgeving.
“Een mooi gebouw. En iedere dag de
Heilige Mis, dat zie je bijna nergens.”

Contactadressen

Inhoud

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester,
(ma tot en met 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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De weg van Maria

Als katholieken geloven wij dat Maria de weg tot Christus is. Er staat
immers in de H. Schrift dat zij de gezegende is onder alle vrouwen, en
dat alle geslachten haar zalig zullen prijzen.
De verering van Maria bestaat al
sinds het vroegste christendom. In
de loop van de eeuwen heeft deze
verering op verschillende manieren
gestalte gekregen. Theologen en
concilies hebben zich hierover gebogen. Het resultaat ligt gevat in vier
dogma’s: Maria, de moeder van God;
de maagdelijkheid van Maria; de onbevlekte ontvangenis en de ten hemelopneming (Maria Hemelvaart).

als nuchtere Hollanders soms moeite
mee hebben. Natuurlijk zijn er de bedevaarten naar bijvoorbeeld Kevelaer
en Lourdes, maar dit is van een andere
orde. Hier zijn religieuze volksfeesten
waarbij de passie de overhand neemt.
Bekend zijn de Semana Santa (De
Goede Week) in Sevilla waar talloze
processies worden gehouden en de Romeria del Rocio, de grootste bedevaart
van Spanje, met Pinksteren (foto).

Maria, de weg naar Christus

Maria, Ster van Evangelisatie

In de geloofsbeleving van veel
katholieken staat Maria centraal.
Zij is de weg naar Christus, en werkt
mee aan onze verlossing. Zij is de
Moeder van de Kerk en bij uitstek
onze voorspreekster. De Mariale geloofsbeleving kunnen we in talloze
bedevaartsplaatsen ervaren. Het
zijn plekken waar zij verschenen is
en, zoals vaak wordt gezegd, de
hemel de aarde raakt.
In Andalusië, waar ik tijdens mijn
sabbat enige tijd verbleef, heb ik van
dichtbij de gepassioneerdheid mogen
meemaken voor onze Heilige Moeder,
“vol van genade’’. Een passie waar wij

Maria wordt de ‘Ster van Evangelisatie’ genoemd, het voorbeeld van
geloof, hoop en liefde. Op dinsdag 29
april, 13 en 27 mei en 10 juni willen we ons gaan bezinnen over wat
de Bijbelse Maria, de Moeder van de
Heer, te maken heeft met onze eigen
geloofsweg. Daarnaast besteden we
aandacht aan kerkelijke uitspraken
over haar rol en plaats in Gods heilsgeschiedenis en bespreken we de
vier dogma’s. Tot slot kijken we naar
nieuwe visies en ontwikkelingen in
de Mariologie. Plaats Sint-Petruspastorie Tijd 20.00 tot 21.30 uur.
Pastoor Jaap van der Bie
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Innerlijk vrij worden

Interview Joost van Halem
Column Pausbezoek?

In de liturgie van Aswoensdag lezen we uit Matteus 6. Kernachtige
teksten. Een paar citaten: “Beoefen uw gerechtigheid niet voor het oog
van de mensen om aandacht te trekken’’ (vs. 1); “Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen en
op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen’’ (vs. 5);
“Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en
bid tot uw Vader die in het verborgene is’’ (vs. 6).
Aan het begin van de Veertigdagentijd horen we over inkeer en zelfreflectie. Niet je laten voorstaan op hoe
voortreffelijk je bent in het geloof, en
hoe vroom, maar door het askruisje
getekend, symbool van de relativiteit
van ons leven. “Stof zijt gij en tot stof
zult gij wederkeren.’’ Met Aswoensdag
staan we aan het begin van de vastentijd. Veertig dagen lang kunnen we
ons bewust oefenen in innerlijke vrijheid, zoals Anselm Grün dat noemt.

Onder invloed
We worden vaak beheerst door bindingen aan wat anderen ons voorschrijven of waarvan we denken dat
het zo hoort. Velen zijn heden ten
dage onder invloed van de sociale
media en daarvan afhankelijk. Misschien is een beter woord wel: daaraan verslaafd. En wat te denken van
overheidsinstellingen die ons op de
digitale snelweg in de gaten houden!
Maar er is ook angst voor het onbekende en nog erger voor wat je zelf
beroert. En dat schept weer nieuwe
conditioneringen.

achter op de Rijneke Boulevard of de
Haarlemmerstraat.
Als we ons geloof beleven in de
kleurrijke en meerstemmige traditie van onze Kerk, kunnen we afstand doen van wat ons benauwd en
gevangen houdt.
Laten we daarom ontdekkingsreizigers zijn, altijd weer op zoek naar
een nieuwe horizon. Openstaand en
ontvankelijk voor datgene wat ons
stimuleert en uitdaagt, en ons hoop
en bevrijding geeft.
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Ik hoop dat u en ik in deze Veertigdagentijd innerlijk vrij worden.
Want wij hoeven God met ons vasten
niets te bewijzen, we hoeven geen
prestaties te leveren om ons goed
te voelen. Boetvaardigheid, inkeer,
zorg voor de naasten, daar gaat het
om. En dat hoeft niet spectaculair
te zijn, dat mag in het verborgene,
zonder borstklopperij!
God heeft zich doen kennen in
Jezus Christus. Hij kent onze in- en
uitgangen. Hij gaat met ons mee tot
we thuis zijn bij Hem.
Naar een nieuwe horizon
“Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
We zijn zogenaamd individualistisch, geef mij weer een vastberaden geest’’,
zingt de psalmist. Aan Hem behoren
maar de grauwsluier van de uniforwe toe en niet aan de wereld.
miteit heeft ons meer in de greep als
we denken. Kijk maar eens naar de
Moge dat onze inspiratiebron en
stromen die zich doelloos tijdens de
leidraad zijn op weg naar Pasen.
feestdagen verplaatsen van voor naar
Pastoor Jaap van der Bie
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Aan Hem behoren wij toe

Voor de Vastenaktie van dit jaar zijn door de MOV (Missie Ontwikkeling
Vrede) van onze parochie als ‘ver weg’ project gekozen voor het Diomplorprogramma in Sierra Leone. Het ‘dichtbij’ project is ‘Schuldhulpmaatje’.
Het Diomplor (= saamhorigheid) project in Sierra Leone is van de missiecongregatie van de zusters van Sint Jozef van Cluny. Zij vangen vluchtelingen
op die, veelal getraumatiseerd na de burgeroorlog, zijn teruggekeerd uit
Guinee. De zusters helpen vooral met huisvesting, opvang van kinderen en
onderwijs. Vastenaktie wil de zusters graag ondersteunen. Het ‘dichtbij’ project, Schuldhulpmaatje, helpt mensen die diep in de schulden zitten onder
meer met vrijwillige begeleiders. Deel met mensen die het minder hebben, je
eigendom, je liefde en je kennis. Zie ook
www.rondomdekerk.nu en
www.vastenaktie.nl. 
MOV HH. Petrus en Paulus,
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel
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In gedachten...
God,
Geef ons de kracht te berusten
in wat niet veranderd kan,
de moed om te veranderen
wat verandering behoeft
en de wijsheid
om het een van het ander
te kunnen onderscheiden.
Reinhold Niebuhr (1892-1971) Amerikaans protestants theoloog,
ethicus en politiek commentator, inspirator van president Obama
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Interview
Tekst: José Miltenburg

Joost van Halem (34) woonde als kind in Lelystad
en via Breda is hij in Leiden terecht gekomen. Twee
en een half jaar geleden is hij getrouwd met Caroline
en ze hebben samen een zoontje van tien maanden,
Maurits. Vijf jaar geleden is Joost katholiek geworden. Hij vertelt wat hem hiertoe bewogen heeft.

“In de kerk mijn roeping
verder ontdekken”
Het is zondag, vroeg in de middag. Ik
bel aan en word door Joost onthaald op
thee en – omdat het lunchtijd is – krijg
ik ook gelijk boterhammen aangeboden. Caroline is op familiebezoek in
Keulen. Maurits zit in de kinderstoel
aan tafel en weet alle aandacht te trekken. Joost vervult zijn rol als vader met
toewijding – een boterham in ministukjes op een grote vork gaat bij
Maurits naar binnen en tussendoor
worden liedjes gezongen met gebaren.
Ik sla het schouwspel gade en zie dat
ze het beiden erg naar hun zin hebben.

avondje uit te gaan met mijn vrouw als
Jezus te zien en aan te raken in de
Eucharistie. Als je zo dichtbij bent;
daar word ik heel gelukkig van.”

God, een vader

Op jouw werk zijn waarschijnlijk veel
collega’s die niet christelijk zijn. Waaraan kunnen zij merken dat je katholiek bent? Joost: “Ik werk bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat is altijd wel
wat aan de hand en spanning ligt op de
loer. Na fikse discussie of onenigheid
is een collega vergeven niet altijd makkelijk. Toch probeer ik elke dag het opBroeders van Sint Jan
nieuw te doen; de volgende dag fris en
Joost: “Ik ben niet katholiek maar wel vrolijk beginnen, wat iemand de vorige
dag ook heeft uitgespookt.
christelijk opgegroeid. Als gezin ginNu ik een zoontje heb, kan ik beter
gen we ook altijd naar de kerk. Ik heb
begrijpen dat God een vader voor ons
heel wat protestantse kerken van binwil zijn. Ik wil heel goed voor mijn
nen gezien. Toen ik op het punt stond
kind zorgen. De Vader wil nóg meer
belijdenis te doen (red.: officiële toevoor ons zorgen dan ik voor Maurits.
treding tot de protestantse kerk) ben
ik in aanraking gekomen met de broe- Ik had helemaal niet verwacht dat het
zelf vader worden invloed zou hebben
ders van Sint Jan in Den Haag. Toen
op mijn godsbeeld. Er is soms wel eens
ben ik ook de katholieke catechismus
iets dat niet leuk is maar wel goed. Dat
gaan lezen. Twee dingen raakten me
zie ik ook bij Maurits. Hij vindt het bijenorm. In de catechismus las ik over
de Eucharistie en bij de broeders leerde voorbeeld niet leuk als zijn luier verik de aanbidding kennen. Dat heeft me schoond moet worden maar als het gedoen besluiten katholiek te worden.”
daan is, is het veel prettiger voor hem.
Zo is het ook wel eens met ons.”

Niet alleen tussen je oren

Wat betekent de Eucharistie dan voor
je? Joost: “Jezus is niet alleen een
God tussen je oren maar Hij wil heel
dicht bij ons komen; in je hart en zelfs
in je lichaam. God is er, ook als je het
niet gelooft. Hij is er werkelijk. Hij is
er onafhankelijk van ons geloof. Als
ik te communie ga is Jezus zo werkelijk alsof Hij naast me staat zoals Hij
2000 jaar geleden ook heeft rondgelopen. Weet je waar ik het wel eens mee
vergelijk? Het is net zo echt om een

Nachtelijke aanbidding
Hoe zie je de toekomst van de kerk? “Ik
ben optimistisch. Natuurlijk zit de kerk
bij ons in een dipje. Dat is veel vaker
gebeurd. Maar God is er aanwezig. Wat
betreft vorming vind ik iedereen ook
zelf verantwoordelijk. Ik probeer best
wel wat te lezen over heiligen. Maar
niet iedereen houdt van dikke boeken.
Dan zijn er ook hele goede stripverhalen over het geloof, kinderboeken en
DVD’s. Denk bijvoorbeeld aan een DVD
Rondom de Kerk 4
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over Moeder Teresa van Calcutta. Binnen de kerk kan ik mijn roeping verder
ontdekken. Roeping gaat niet alleen
over trouwen of celibaat. Het gaat ook
over het inzetten van je talenten. Iedereen heeft talenten, de een kan goed
koster zijn, de ander taarten bakken of
een lezing geven. Ik vind het logisch
om een deel van mijn tijd aan de kerk
te geven, misschien is dat mijn protestantse opvoeding. Ik doe bijvoorbeeld
mee aan de aanbidding in de Lodewijk
kerk. Ik ga altijd op een uur in de
nacht; overdag werk ik, dan kan ik dus
niet, en ’s avonds vind ik het ongezellig
om Caroline alleen te laten. Dus ga ik
’s nachts. Dat uur in de stilte, alsof de
hele wereld de stilte van een klooster
heeft. Dat betekent niet dat ik nooit
slaperig ben!”

Mooie kerken
“Sinds de parochies van Leiden en omgeving gefuseerd zijn, kom ik vaker in
de Josephkerk in Leiden. En door een
gezamenlijke evangelisatieactiviteit
vanuit de Hartebrugkerk – de Sint
Pieter van Leiden! – heb ik pastoor
Van der Bie leren kennen en een mooi
gesprek met hem gehad. Wij wonen tegen de Petruskerk aan, ook daar kom
ik dus regelmatig. Wij hebben maar
mazzel met zoveel mooie kerken waar
Jezus aanwezig is!”

Kerk en Samenleving

Wat is waar? Volgens Dagblad Trouw zou bisschop
Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam paus
Franciscus hebben uitgenodigd voor een bezoek aan
Nederland. Alles zou al geregeld zijn met Amsterdam, waar de paus naar toe zou komen. Kardinaal
Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zou de paus echter
hebben afgeraden om naar Nederland te komen: hij
vreest weinig belangstelling van de katholieken en
een lege Amsterdam ArenA als de paus daar de H.
Mis op zou dragen.
De Kerkprovincie laat onmiddellijk weten dat Trouw
het helemaal verkeerd heeft. Kardinaal Eijk heeft
bij de paus gesondeerd of hij ons land wil bezoeken,
maar de paus ziet naar eigen zeggen daartoe voorlopig geen kans gezien zijn drukke agenda. Niettemin gaan vele andere media met de berichtgeving
in Trouw aan de haal, zonder het bericht van de
Kerkprovincie te noemen.
Trouw bericht regelmatig nogal negatief over de
rooms-katholieke Kerk en lijkt soms zelfs speciaal
op zoek naar onenigheid. Tegenwoordig staat er als
titel bij de berichtgeving ‘dossier rooms katholicisme’. Alsof ze zoiets als een rechtszaak aan het voorbereiden zijn. Dit dagblad lijkt zich ook op te werpen als spreekbuis van ‘Bezield Verband’: zo te zien
een actiegroep van katholieken die zich verzet tegen
van alles en nog wat in onze kerk, met name fusies
en kerksluitingen, zo is op hun website te lezen. Dat
lijkt mij een weinig bezield achterhoedegevecht.
Deze actiegroep, die nogal wat ‘8 mei-bewegingtaal’ bezigt, wil via een petitie nu zelf paus Franciscus uitnodigen om naar Nederland te komen. De
voorzitter van ‘Bezield Verband’ vertelt in ‘Een Vandaag’ op 5 februari: “niet van goeroes te houden,
maar paus Franciscus is voor hem een ‘rolmodel’ ”.
Met de petitie willen ze de paus overtuigen van een
volle Amsterdam ArenA als hij naar Nederland komt.
Mij lijkt dat iets vergelijkbaars als Nederlandse
fans van president Obama hem uitnodigen voor een
staatsbezoek en garanderen dat de Kuip in Rotterdam vol zit voor een inspirerende speech.
En dan nog kerkhistoricus professor Peter Nissen
die, ook in Een Vandaag onder meer betoogde:
“dat het voor paus Franciscus lastig is om 3000
bisschoppen over de hele wereld te vervangen die
gedurende zijn voorgangers zijn benoemd. Dat zijn
immers bisschoppen die “de regels van de roomskatholieke leer en de liturgie naleven. Dus de problemen zijn voorlopig niet opgelost”. Wat hij met
‘de problemen’ bedoelt vertelde deze inmiddels remonstrants geworden professor er niet bij.
Joke Sorgdrager

weten te vieren, maar nauwelijks
meer weten wat de Kerk ten diepste
viert. Overigens: vooral de jongere
generaties gingen graag in op de
kaarsenuitnodiging en de vragen.
Teken van een kentering, maar ook
een teken hoe nodig het is dat wij als
katholieken zelf weten Wie God is en
wat we vieren met Kerstmis, Pasen,
Pinksteren, in de Mis enz. Hoe kunnen we anders anderen de rijkdom
van Gods liefde doorgeven? Zaterdag
24 mei wordt een parochiebrede dag
om hierin weer een stapje verder te
zetten. U hoort daar t.z.t. meer over.

Wereldgebedsdag
Vrijdag 7 maart om 20.00 uur is de
Wereldgebedsdagviering in Leiden
in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. De liturgie komt van vrouwen uit verschillende christelijke
kerken in Egypte, waar de Koptische
Kerk een van de oudste christelijke
gemeenschappen ter wereld is.
Egypte bestaat voor een groot deel
uit woestijn. Misschien ook daarom
hebben ze voor hun dienst lezin-

gen gekozen die allemaal
met water te maken hebben:
Gods kracht die zich een weg
baant naar vrede en gerechtigheid
als water dat een dor land tot bloei
brengt. Zet u ernaast wat de christelijke kerken daar de laatste tijd aan
rampen zijn overkomen, dan ziet u
de hoop en het geloof in hun gebeden
voor hun land. Meer informatie bij
Barbara Heubeck-Duijts, 522 34 03.

Bisdom Rotterdam

Pausbezoek?

Zaterdag 21 december,
topdrukte in de binnenstad van Leiden. De Hartebrugkerk
staat weer wagenwijd open om mensen uit te nodigen om een kaarsje
aan te steken. In twee uur tijd worden zo’n 400 kaarsjes aangestoken!
Mensen krijgen in de kerk een paar
vragen voorgekegd: “Wat betekent
Kerstmis voor u?” “Wat betekent
de geboorte van Christus voor u?”
Op de eerste vraag klinken als antwoord: “Gezelligheid, ontmoeting,
licht, vrede, familie…” De tweede
vraag blijkt lastiger: “Stilte, weet
niet, geloof ik niet in, Redder…”
Opmerkelijk is dat we wel Kerstmis

Oriëntatiedag priester-en diakenopleiding

Wereldkerk

Rondom...

Stadsmissie Hartebrugkerk

Vaticaanse steun bij wederopbouw Filippijnen

Deze dag is op zaterdag 29 maart van 10.00-14.00 uur op Vronesteyn, Park
Vronesteyn 14 te Voorburg, het centrum voor de priester- en diakenopleiding
die dit jaar 25 jaar bestaat. Misschien speel je wel eens met de vraag of God jou
roept tot het priesterschap of tot het diakenambt? Weet dat je niet de enige
bent! De Oriëntatiedag is speciaal om antwoorden te krijgen op vragen die je
hebt bij deze ambten en de opleiding. Ook kun je horen hoe anderen ontdekt
hebben dat ze ‘geroepen’ zijn. Het is bijzonder boeiend om in ons bisdom ‘werk
te maken van je geloof’! Meer info en opgave bij rector W. Bakker, 070 387 38 04,
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl, en bij drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde permanent diakens, 0182 53 24 61, diakenopleiding@
bisdomrotterdam.nl. Zie ook www.rondomdekerk.nu en www.vronesteyn.nl.

Kardinaal Robert Sarah, voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum, bezocht
eind januari de door de tyfoon Haiyan-Yolanda in november getroffen gebieden op de Filippijnen. Het is bedoeld als teken van steun en spirituele nabijheid aan de bevolking bij de wederopbouw. De paus engageert zich via Cor
Unum tot de bouw van een nieuw weeshuis en een tehuis voor ouderen. In het
gebouw komt ook een klein klooster, een kapel en een apotheek. ‘Cor Unum’ is
in 1971 door paus Paulus VI opgericht om ontwikkelingssamenwerking en liefdadigheid te coördineren. 
(Bron: Rorate-RKNieuws.net).
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Ruiming op
begraafplaats Zijlpoort
Op begraafplaats Zijlpoort moeten weer plekken
worden vrijgemaakt voor toekomstige graven.
Daarom is het voornemen om de graven Y1 t/m Y
85 op korte termijn te ruimen. Het betreft algemene graven van personen die in de periode tussen 1990 en 1996 begraven zijn.
Vanaf 2006 zijn deze graven vrij van
rechten en wettelijk zijn wij vrij,
zonder kennisgeving vooraf, te gaan
ruimen. Maar waar wij beschikken
over adressen van nabestaanden
wordt hen dit ook persoonlijk meege-

deeld. Mocht
u willen weten
waar de genoemde graven te vinden
zijn: als u met de rug voor de kapel
staat dan loopt u het middenpad op,
halverwege het pad rechts afslaan en

Wordt vriend van Begraafplaats Zijlpoort!
Begraafplaats Zijlpoort heeft inmiddels de nodige ‘vrienden’ die de begraafplaats een warm hart toedragen! Die ook willen dat de toren er weer bovenop
komt, die helaas vanwege de slechte staat verwijderd moest worden. Het bestuur beschikt over beperkte financiën en ziet daarom het aantal ondersteunende vrienden groeien. Hopelijk wilt u ook daar bij horen! Als vriend
krijgt u uitnodigingen voor de lezingen die wij elk jaar houden en ontvangt
u de Nieuwsbrief als wij wat nieuws te melden hebben. Bijdrage minimaal
€ 25,-- per jaar, maar het mag natuurlijk ook meer zijn. Meldt u aan bij secretaris Wilbert Hettinga, Lammenschansweg 25 2313 DJ Leiden of via wilbert.
hettinga@hotmail.nl. Bankrekening Zijlpoort: NL86INGB 0006 2810 65.

aan het einde links het grindpad opgaan. De genoemde graven liggen dan
links. Kortweg gezegd; rechts onder de
mooie oude bruine beuk.
Ruimen betekent dat we alle aanwezige grafmonumenten zullen verwijderen en afvoeren. De graven worden tot
een diepte van 2,40 m ontgraven en de
uitkomende grond wordt gezeefd. De
uit de grond komende resten worden in
een verzamelgraf bijeen gebracht. Indien nabestaanden het grafmonument
zelf willen behouden dan is dat altijd
mogelijk in overleg met de beheerder,
Sandra Klerks, die u ook ter plekke nader kan informeren over de ruiming.
Wilbert Hettinga, secretaris

“Meer buiten je eigen groep kijken”
Op vrijdag 17 januari was er weer de altijd geanimeerde ontmoeting op de
Nieuwjaarsreceptie van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de Rooms
Katholieke Diaconie van Leiden in De Bakkerij. Burgemeester Lenferink
hield de Nieuwjaarstoespraak, over Samen Leven in Leiden.
Zijn belangrijkste boodschap is dat “mensen meer ook buiten hun eigen groep moeten kijken.” Hij was ervan overtuigd dat
de vele aanwezige vrijwilligers en professionals daaraan een bijdrage zullen gaan
leveren. En hij vervolgde “Het gemeenschapsgevoel in de stad kan nog beter,
er is nog steeds weinig contact tussen
bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse
gemeenschap, van ex-pats, studenten en
buitenlandse studenten met Nederlanders. Het is meer een náást elkaar leven.
De druk om samen te leven zal toenemen,
gezien de participatiesamenleving.” Zoals bekend is dat de inzet van het huidige
kabinet Rutte, dat mensen veel meer gaan
omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen.
De burgemeester sloot af met de wens dat
“kokers en scheidsmuren doorbroken wor-

tantse Diaconie keek terug terug op
2013: de eerste verjaardag van het opvanghuis van de Diaconie Franstalige
Afrikanen, Internationale Vrouwendag,
Afrikadag, Kerkennacht Leiden, de Vredeswake, het project LekkerGezond-Goedkoop, M25 Leiden
Regio, de Individuele Hulp en de
Kerstbonnen, lokale en regionale
acties, en ook voor vluchtelingen
in Syrië en voor partnerorganisaties in Roemenië, Congo, Zimbabwe en Tanzania. Er waren ook
zorgen: een aantal organisaties
in De Bakkerij kregen minder
subsidie en er waren ingrijpende
reorganisaties. Veel van die orRechtsboven Burgemeester Lenferink en
ganisaties ontstonden uit parmiddenboven Bert Verweij.
ticulier initiatief van betrokken
mensen die met veel enthousiasme anden”. De samenleving moet immers in de
toekomst veel zelf voor de dingen zorgen. deren wisten te motiveren zorg te dragen
voor mensen in nood. “Vormden we hier
Terugblik op 2013
vanuit De Bakkerij al en participatieBert Verweij, voorzitter van de Protesmaatschappij avant la lettre?”
Rondom de Kerk 6
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Bestuurszaken

Nieuwe jaar goed van start
Op 18 januari was er een goed
bezochte nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers
van onze grote parochie
HH. Petrus en Paulus. Gelukkig waren ze niet allemaal
gekomen, want dan hadden
zich ruim 1000 mensen in
de zaal van de Lorentzhof
moeten persen. Nu was er
ruimte om handjes te schudden en een glaasje te halen
dat door de RK Jongeren werd
volgeschonken. Ruim 1000?
Ik denk het wel, zeker als je
de koorleden meetelt en die
horen er bij!
Ik heb teruggeblikt op 2013 en
pastoor Van der Bie heeft voornamelijk vooruit geblikt. In financieel
opzicht en qua (kerk)gebouwen zijn
er zorgen, maar pastoraal gebeurt
er veel. Dit speelt zich minder af op
zondagmorgen in de kerk, meer op
de scholen en zelfs op straat met flyer acties. We willen goed zorgen voor
de vaste kerkgangers, maar ook de
jeugd en de ‘zoekers’ bereiken met
onze Blijde Boodschap. Vooral de
pastorale werkers spannen zich zeer
in op dat vlak, zodat de kerk niet alleen een glorieus verleden maar ook
toekomst heeft.

Een ‘VOG’ is nodig
Vanwege bepaalde minder glorieuze
aspecten uit het verleden, hebben
de bisschoppen bepaald dat vrijwilligers, die zich richten op kinderen
of toegang hebben tot geldmiddelen,
voortaan een VOG moeten hebben.
Deze ‘Verklaring Omtrent Gedrag’
wordt door de gemeente afgegeven
als een persoon geen strafblad heeft.
Dat is een eerste stap om ervoor te
zorgen dat we leren van onze fouten.
Paus Franciscus wil een nederige
en dienstbare kerk, geen triomfalistische. Om ervoor te zorgen dat
we niet in de krant hoeven te lezen
dat er iemand met de kas vandoor is,

worden ook interne procedures aangescherpt.

Menswording ook Cultureel
Centrum?
Over de krant gesproken: in het Leiderdorps Nieuwsblad heeft gestaan
dat bekeken wordt of De Menswording
gebruikt kan worden als cultureel centrum. We zijn inderdaad benaderd door
‘de culturele sector’ en wachten verdere
stappen af. Extra inkomsten kunnen
we goed gebruiken, mits onze activiteiten zoveel mogelijk door kunnen gaan.
Verder komen we in de krant met mooie
verhalen over kerststallen die eind
2013 weer door honderden volwassenen
en kinderen werden bekeken.
Over de voorgenomen kerksluiting in
Zoeterwoude Dorp, kan ik alleen zeggen dat het bestuur het advies vanuit
de parochiekern heeft overgenomen
en aan het bisdom heeft gemeld. Rond
de tijd dat dit blad uitkomt, worden de
parochianen in Zoeterwoude Dorp op
de hoogte gebracht en kan de procedure
officieel worden gestart.

Drukte bij de stadsmissie in de Hartebrugkerk.
De grote Kerststal in de Jospeh trok weer veel bekijks.

U merkt het, het bestuur zit niet stil
maar probeert – hopelijk met uw steun
– de RK kerk in Leiden en ommelanden
klaar te stomen voor de toekomst.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Hans Sevenhoven
Titel Eenvoud: Franciscaanse spiritualiteit hier en nu
Uitgever Franciscaanse Beweging, 2013 Prijs € 9,50
ISBN 978 90 71115 00 4 Aantal pagina’s 95
Het leven van de Sint Franciscus van Assisi
is nog altijd een bron van inspiratie. Hij probeerde Jezus van Nazareth zo goed mogelijk
na te volgen. Eenvoud en armoede waren
voor hem sleutelbegrippen. Velen proberen
ook nu de Franciscaanse spiritualiteit en
vooral de eenvoud in hun eigen leven vorm
te geven.
Hans Sevenhoven laat ons kennis maken met
het doen en denken van Franciscus. Echte
eenvoud is voor hem onder ogen durven te
zien dat je niets nodig hebt om iemand te
zijn. Zo word je langzamerhand steeds meer
Rondom de Kerk 7
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jezelf. Hij daagt de lezer uit
de eenvoud uit te proberen, af te tasten en
af te wegen, en raadt aan het met vreugde,
met een knipoog en een glimlach te doen.
Het fraai uitgevoerde boek bevat een bloemlezing van teksten van en over Franciscus.
Ze worden door Sevenhoven gebruikt om de
Franciscaanse spiritualiteit toe te lichten.
Het is een mooi boekje voor een eerste kennismaking. Het geeft ook informatie voor
hen die zich verder in deze spiritualiteit willen verdiepen.

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: NL12 INGB 0000 5587 18, t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug
Kerkbijdrage: NL29 INGB 0002 5958 00, 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.

Met een lach en een traan
Het werd een hele gezellige repetitie-avond van het Hartebrugkoor op woensdag 8 januari. Toch gaf het voor velen een dubbel gevoel. Vooral voor degenen die na jarenlange staat van dienst bij het koor afscheid namen. Jan de
Vriend heeft een carrière van 63 jaar bij het koor achter
de rug waarin hij niet alleen tenor is geweest maar ook
bestuurstaken heeft verricht en af en toe als invaller voor
René Verhoeff bij de Schola fungeerde. Alie van Boheemen
heeft 45 jaar met plezier bij het Hartebrugkoor gezongen en
blijft dat voorlopig alleen nog doen bij het Dameskoor. Piet
Masurel is ‘slechts’ tien jaar lid geweest van het koor maar
moet nu mede door de thuissituatie noodgedwongen afscheid nemen, helaas kon hij op 8 januari niet aanwezig zijn.

Toch heeft de Pastoraatgroep besloten het beeld een andere
plek te geven. Aanleiding daartoe was het plan om de dagkapel wat interessanter te maken voor de vele mensen die
onze kerk bezoeken voor een moment van rust, van stilte,
van gebed. Om een kaarsje op te steken. En waarom niet
een kaarsje bij Franciscus? Wij kunnen zijn voorbeeld in de
tegenwoordige tijd goed gebruiken. Eenvoudig en dicht bij
de mensen, zo wilde hij zijn. En zo laten wij hem plaatsnemen direct bij de ingang, als een warm welkom aan iedereen!

De Eerste Communicanten

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

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

V.l.n.r: Aad Kreuger, Maaike Elink Schuurman, Hans ’s-Gravesande,
pastoor Jaap van der Bie, Arno Hanssen en Klaasjan Schoppink.

begonnen als penningmeester van het toenmalige Kerkbestuur onder leiding van pastoor pater Ton Peters. Na het
afscheid van de Franciscanen uit Leiden eind 2010 is Arno
vice-voorzitter geworden onder pastoor Jaap van der Bie.
Met de fusie van acht parochies in Leiden en ommelanden
op 1 oktober 2012 is Arno vervolgens voorzitter geworden
van de Beheercommissie.
In januari is Hans s'-Gravesande Arno als voorzitter van de
Beheercommissie opgevolgd. Maaike Elink Schuurman is
secretaris van de Beheercommissie, Klaasjan Schoppink is
de penningmeester en Aad Kreuger is belast met de portefeuille Bouw- & Onderhoudszaken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari werden ze even
bij elkaar op de foto geplaatst.

De Pastoraatgroep
Op dezelfde druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de
Hartebrug op 5 januari in de Romanuszaal werd ook de
nieuwe Pastoraatgroep gepresenteerd. Op dat moment
nog in afwachting van de officiële benoeming door het bisdom Rotterdam, maar in de praktijk al werkzaam. Het zijn
geen onbekende gezichten. Het zijn de gezichten van mensen die u al jaren als vrijwilliger op verschillende plekken
in de parochie bent tegen gekomen: Victoria Twist, Corry
Arendse, Roeland van Velzen en Lenie van Loon. Zij willen
met hun ervaring en talenten het pastorale team ondersteunen in het reilen en zeilen van de parochie en in het
bijzonder dat van de Hartebrug.

V.l.n.r: Theo Goedhart, Alie van Boheemen, René Verhoeff, Jan de Vriend
en Roeland van Velzen

Verrassing op de afscheidsavond was de aanwezigheid van
voormalig dirigent René Verhoeff en een spontane muzikale
uitvoering van Toine de Caluwé. Dank, respect en waardering werd namens het koor en dirigent uitgesproken door
voorzitter Roeland van Velzen. Het gemis zal wederzijds zijn!
Het Hartebrugkoor

Franciscus verhuist
Met opgeheven armen prominent op het priesterkoor, zo
kennen we het beeld van de heilige Franciscus al vele jaren
in de Hartebrugkerk.
Rondom de Kerk

Op zaterdag 11 januari zijn ze voor het eerst bijeen gekomen in de sacristiezaal van de Hartebrugkerk.
Friso, Hannah, Corinna, Laura, Sophia, Gaia, Sebastiaan en
Benjamin. In acht bijeenkomsten gaan ze zich voorbereiden
op de grote dag van 11 mei. De dag waarop zij voor het
eerst de Communie mogen ontvangen.
Onder leiding van Kirsten Leiss en Joachim Oude Vrielink
volgen zij het project Gods Grootste Geschenk. Op zondag 9
februari hebben zij zich voorgesteld aan de parochianen en
bezoekers in onze kerk.

V.l.n.r: Victoria Twist, Corry Arendse, Roeland van Velzen, pastoor Jaap
van der Bie en Lenie van Loon

Met indeling voor kinderen
van groep 1 t/m 3 van de
basisschool en voor kinderen
van groep 4 t/m 8.
Tijdens de zondagviering op
16 februari, 2 maart, 16 maart
30 maart, 6 april

Doopviering
6 april om 13.00 uur
Guus en Pien de Wit

Voorbereiding
Eerste H. Communie
1 maart, 8 maart, 22 maart
5 april
Om 10 uur in de sacristiezaal

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

Koffiedrinken
Na de zondagviering in de
Romanuszaal op: 16 februari
2 maart, 16 maart, 6 april

Ouderensoos
Iedere woensdagmiddag
van 13.30 -16.30 uur
in de Romanuszaal.
Voor deelname kunt u contact
opnemen met dhr. Joop
Juffermans tel. 06 20179999

Voedselbank
Inzameling in de daarvoor
bestemde mand achter in de
kerk op zondag 2 maart en
6 april

De beheercommissie van de Hartebrug

Gedoopt
2 februari
Bob Baaima
Zoon van Paul en Marloes
Baaima – Botden

Met ingang van 1 januari 2014 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Beheercommissie van
de Parochiekern Hartebrug.
Arno Hanssen is na meer dan zeven jaar trouwe dienst in het
bestuur van de Hartebrug teruggetreden. In 2006 is Arno
8 Februari 2014

Kinderwoorddienst
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In memoriam
Louise de Goede-Tervooren
overleed op 9 december. Ze
mocht de leeftijd van 80 jaar
bereiken. De dood betekende
voor Loes niet het einde. De
tekst op de rouwkaart getuigt
hiervan, uit de Romeinenbrief
van de apostel Paulus: ‘Niets
zal ons scheiden Heer, zo weet
ik mij veilig, uw hand laat mij
nooit los’. Na de uitvaart in de
Hartebrugkerk op 13 december,
die werd voorgegaan door pastoor Jaap v.d. Bie, is zij ter aarde besteld op de R.K. Begraafplaats Zijlpoort.
Antonette Sophie Maria
Kieft-Barends overleed op
10 december. Zij is 92 jaar oud
geworden. In de indrukwekkende uitvaart plechtigheid in
‘haar’ Hartebrugkerk klonken
vele herinneringen uit een lang
aards leven. Een leven waarin
zij haar zorgen om haar gezin
met acht kinderen aan de Moeder Gods toevertrouwde. Na de
uitvaart die werd voorgegaan
door diaken Gerard Clavel,
werd zij bijgezet in het familiegraf aan de Zijlpoort.
Johanna Elisabeth Raaphorst-Overdevest is op 29 december overleden in Mariëngaerde te Warmond op de leeftijd van 95 jaar. Muziek kleurde
haar leven en daar weten de
koren van de Hartebrugkerk
van mee te spreken. Ook haar
lijfspreuk: ‘Geniet van elke dag
die je krijgt’ is tekenend voor
deze zachtaardige vrouw.
Annie werd na de uitvaart in
de kapel van Mariëngaerde bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Meerburg te Zoeterwoude.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder
van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand na de viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan van
Loon, tel. 071 514 03 81
www.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: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 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.

Voortgang herinrichting Meerburgkerk
Bij menig parochiaan van De Goede Herder leefde de
gedachte dat het na de jaarwisseling echt ernst zou worden
met de grootscheepse herinrichting van de Meerburgkerk.
Er is immers al een zeer aanzienlijk bedrag beschikbaar voor
het groot onderhoud.
Daarmee leek de hoop gerechtvaardigd dat in januari
begonnen zou worden aan de vloer van de kerk.
Een en ander gaat helaas langer duren dan verwacht.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat in nauw overleg met het Bisdom Rotterdam en het Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken een nieuwe en nadere uitwerking is gemaakt op basis van het eerder opgestelde Programma van
Eisen en een Ambitiedocument.
Concreet betekent dit dat de Meerburgkerk zodanig ingericht zal worden dat er niet alleen goed gevierd kan worden
rond de Tafel van de Heer maar dat de ruimte tevens prima
toegerust zal zijn op meer profaan gebruik, ook op de lange
termijn.
Een af te sluiten (en goed te verwarmen) dagkapel / Mariakapel zal een prominente plaats krijgen in de kerk.
Verder zal er naar verwachting op de plaats van de stookruimten aan de zijde van de begraafplaats een aanbouw
gemaakt worden met toiletten, garderobe, pantry en bergruimte.
In de oorspronkelijke plannen was dit alles naast de ingang
van de kerk gepland.

voor de activiteiten van onze werkgroepen, voor repetities
en overige parochiële activiteiten.
Door een flexibele verdeling van de kerkzaal blijft het mogelijk om deze bij druk bezochte vieringen geheel te blijven
benutten.
Dat kan bijvoorbeeld ook bij concerten.
De opstelling van het meubilair moet dan ook flexibel zijn,
rekening houdend met het aantal kerkgangers.
Daarnaast is er veel aandacht voor zaken als de inrichting
van het liturgisch centrum, de akoestiek, de verlichting en
de verwarming. Dit betekent dat in de verdere uitwerking
steeds meer externe deskundigheid ingeschakeld zal worden.
Uiteraard blijft de Werkgroep Herinrichting nauw betrokken bij de voortgang. Wij houden u op de hoogte!
Gerard van der Hulst

Terugblik Advent en
Kerstmis 2013
Het lijkt al weer een hele tijd
achter ons te liggen.
Toch is het vermeldenswaard
dat de vieringen tijdens de
Advent en Kerstmis in zo groten getale bezocht zijn.
Dankzij de inzet van velen
kunnen we terugkijken op een
Adventstijd waarin parochianen van alle leeftijden zich
voorbereidden op de geboorte van Jezus.
Wekelijks vierde een grote groep kinderen mee, soms in een
Kinderwoorddienst, een andere week weer in de Eucharistieviering met ondersteuning van een van onze koren.
Het Kinderkoor en het Jongerenkoor leverden in de week
voor Kerstmis een bijzondere bijdrage aan een Wandeling
naar Bethlehem. Verkleed als herders zongen zij een avond
lang Kerstliederen op het terrein van Swetterhage (de
woon- en leefgemeenschap in Zoeterwoude waar ruim driehonderd mensen met een verstandelijke handicap wonen,
werken en recreëren) terwijl bewoners, hun familieleden en
vele ‘gewone’ pelgrims op weg gingen naar de stal.

Ook de Rijntamboers leverden met hun muziek een sfeervolle ondersteuning bij de visualisering van het Kerstverhaal!
De vieringen op Kerstavond werden in beide kerken druk
bezocht, de gebedsviering met Kinderkoor in de Meerburg
was zelfs tot de allerlaatste plaats bezet.
En ook de Eucharistievieringen met Jongerenkoor en Damesen Herenkoren lieten zien dat Kerstmis bij uitstek een feest
is dat je in de gemeenschap van de parochie moet vieren!
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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.

De Menswording

Redactionele versterking

Achter in de kerk vinden naar verwachting zodanige aanpassingen plaats dat hier een multifunctionele ruimte ontstaat
waar naast de zondagse koffie na de viering ook ruimte is

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.

Kinder- en Jongerenkoor
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. 071 887 29 21.

Dames- en Herenkoor
Het Dames- en Herenkoor repeteert iedere woensdag vanaf
20.00 uur in de Menswordingkerk.

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
Door-de-weekse vieringen Overleden

Dames- en Herenkoor van start

Zoals u wellicht weet, zijn de beide dames- en herenkoren
van onze parochiekern al een aantal maanden bezig met
voorbereidingen om samen tot een nieuw koor te komen.
Die voorbereidingen varieerden van overleg over het repertoire en de plaats en de tijd van de repetitie tot het organiseren van een gezellig samenzijn om elkaar beter te leren
kennen. Inmiddels zijn de eerste repetities van het nieuwe
koor onder leiding van Karel Smagge een feit en zingt het
koor tijdens vieringen in beide kerken.
Het is nog een beetje wennen aan elkaar maar de intentie
om er een prachtig koor van te maken is zeer zeker aanwezig. John Hopman is de organist van dit Goede Herder koor.

Agenda

De kolommen van zowel onze Nieuwbrief als Rondom de
Kerk worden altijd weer met veel inzet en liefde gevuld
door een beperkt aantal vrijwilligers.
Wij kunnen best wat ‘versterking’ gebruiken, temeer daar
binnenkort ook onze nieuwe website online gaat!
Voor de Nieuwbrief zoeken we met name versterking uit het
gebied rond de Meerburgkerk, voor Rondom de Kerk is een
mede-schrijver uit het gebied rond de Menswording méér
dan welkom!
Voor meer informatie kunt u benaderen:
Noor Lohmeijer lohmeijer.jhjm@hetnet.nl
of Gerard van der Hulst hulst.zw@planet.nl.

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

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

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Komende data zijn zaterdag 1
maart en 5 april.
Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof tel. 071 5891626
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Paulus Wilhelmus Maria
Remmerswaal op 13 november
Agnes Cornelia van der Ven –
van Heyningen op 13 november
Haim Bruno Saldeco
op 14 november
Anna Maria Louisa Versteegen –
van der Veldt op 19 november
Geertruida Hendrika Bos –
Zandvliet op 20 november
Helena Susanna Diederik – Pols
op 27 november
Antoinette Sophia Maria Kieft –
Barends op 10 december
Theodorus Gerardus Zandbergen
op 11 december
Karel Joseph Willem Smit op 22
december
Maria Klara Zoetemelk –
Hogerwerf op 25 december
Gerardus Johannes Hillenaar op
30 december

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

Beheercommissie
Gerard van der Hulst
Theo Rump
Leo Koot

O.L.VROUW HEMELVAART/ SINT JOSEPH

Vaste Vieringen

Eucharistievieringen

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: NL57 INGB 0000 6023 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.

H. Joseph, hoor en verhoor ons

ze dat ze Hem overal bij nodig
heeft, niet zonder Hem kan
leven.
Zoals Maria moeten wij allen
als God roept antwoorden.
Wij worden uitgenodigd om
‘ja’ te zeggen tegen het werk
dat God in ons wil beginnen.
Maria zegt dat God ons dichtbij is, dat het een Barmhartige
God is en zij wijst ons altijd de weg naar Hem. Zij nodigt ons
niet alleen uit om open te staan voor God maar ook voor onze
naasten.
Annelies Cremers

Sinds november vorig jaar bidden we elke eerste zondag aansluitend aan de Mis zo’n 15 minuten voor het Allerheiligste.
We bidden voor een voorspoedig groot onderhoud van het
kerkgebouw, voldoende financiën en
natuurlijk om groei in geloof, hoop
en liefde. Heel wat mensen blijven
deze minuten meebidden. We vragen
dan ook speciaal de voorspraak van
de goede Sint Joseph.
De heilige Franciscus van Sales gaf
ons dit schietgebedje:
Heilige Jozef,
uw macht strekt zich uit,
over al mijn noden.
Het onmogelijke maakt u mogelijk.
Zie genadig neer,
op de belangen van uw kinderen,
en verhoor hen! Amen.

Wat vertelt de Lijkwade van Turijn ons
over Jezus?
straalde hebben indruk gemaakt. Ook het gezamenlijk vieren van de H. Mis en de catering werden erg gewaardeerd.
In maart zal in Leiden een vervolg op de training worden
gegeven, met dezelfde trainer!
Geïnteresseerden voor deelname kunnen contact opnemen
via: training@catechesegoedeherder.nl.

De burendag
Op 11 januari zijn de bewoners van de nieuwe huizen uit
de Alexanderstraat, Anna Paulownastraat en de Herensingel uitgenodigd op de koffie in de parochiezaal.
Het was een mooie gelegenheid om onder het genot van
koffie met appeltaart kennis te maken met de kerk, de
pastoor, de aanwezige parochianen en met elkaar. De buren hebben de kerk ook van binnen kunnen bekijken. Fijn
dat de Kerststal er nog stond. Het was een gezellige ochtend waarbij allerlei vragen werden gesteld.
Pastoor Smith en een paar leden van de Beheercommissie
en de Pastoraatgroep waren aanwezig om de buren te
ontvangen. De ontvangst werd erg gewaardeerd door de
aanwezigen.
Annelies Cremers

Goede Herder
Internationale deelname Leidse training
In oktober namen 19 personen uit heel Nederland, Scandinavië en zelfs Japan deel aan een training voor de Catechese
van de Goede Herder die bij de Sint-Josephkerk werd gehouden. De trainer was uit de Verenigde Staten overgekomen.
Onder de deelnemers was ook een priester met wie dagelijks de H. Mis werd gevierd. Uit de evaluatie bleek dat de
catecheten zeer tevreden waren met de training en vooral
de gedeelde ervaringen van de trainer en de rust die ze uit-

De parochiedag
Op 16 maart is er in onze kerk weer een parochiedag. We
vieren dat altijd rond het feest van onze patroonheilige Sint
Joseph (19 maart).
Op die dag wordt u na de H. Mis van half twaalf uitgenodigd voor koffie en een gezellige lunch in de Josephzaal.
U zal worden ingelicht over de laatste stand van zaken en
de parochiebedevaart wordt gepresenteerd. Het wordt een
mooie bijeenkomst misschien wel met verrassingen.

Hoog bezoek
Op 25 maart vieren we dat de Engel Gabriël, de Boodschapper van God, bij Maria op bezoek komt. De Engel zegt tegen
haar: “Verheug u, Begenadigde”. Ze vraagt zich af wat het
kan betekenen.
Hij vertelt haar dat God van haar houdt en dat zij een Zoon
ter wereld zal brengen die ze de naam Jezus moet geven.
Zo wordt ze de moeder van de Zoon van God. Maria zegt
“ja, mij geschiede naar Uw woord”. Hoewel Maria ongeveer
14 jaar oud is weet ze dat wat God vraagt goed is. Maria laat
alles in haar leven naar God toegaan en deelt het met Hem.
Ze kiest altijd het goede, ze wil niet anders. Het is zichtbaar
in haar dat ze is zoals God haar bedoeld heeft. Ook weet
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Alweer over de lijkwade? Ja. Want dit relikwie is zo veelzijdig
dat er altijd weer wat nieuws over te vertellen is. Deze keer
zal de insteek tweeledig zijn:
• Is de Lijkwade te gebruiken als argument voor het geloof in
Jezus (apologetiek)?
• Hoe kan de lijkwade ons geestelijk leven verdiepen (spiritualiteit)?
Natuurlijk met de laatste wetenschappelijke bevindingen.
Power Point presentatie door pastoor Smith
Woensdag april, 20.00 tot 21.45 uur
De Ridderzaal, Alexanderstraat 1A.

Het Licht uit Bethlehem
Tijdens de Kersttijd brandde het Licht uit Bethlehem in de Sint
Josephkerk. Via de internationale Scouting en vrijwilligers was
het hier gekomen. Heel wat mensen hebben een lichtje hier
aangestoken en mee naar huis genomen. Een mooi initiatief.

Zondag 11.30 uur EV met
koorzang, Kinderwoorddienst
en crèche. Nadien koffie.
Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie
Poolse Mis Op de tweede en
vierde zondag van de maand
om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van
10.30 tot 12.30 uur: Mis,
koffie, inleiding, aanbidding.

Agenda
Maart

Dinsdag 4 maart
Ouderavond Vormsel
Woensdag 5 maart Aswoensdag
Verplichte vastendag
Mis met Askruisje:
19.30! uur Sint Joseph
Donderdag 6 maart
Heer, leer ons bidden.
• De kruisweg staties van de
Meerburgkerk: L. Koot en
M. Falke-de Hoogh
Zaterdag 8 maart
10.00 tot 11.30 uur
H. Lodewijk: (biecht-)gesprek
met Pater Bots
• Avondmis in H. Lodewijk
i.p.v. Petrus!
Maandag 10 maart
Youcat voor Doopleerlingen
Woensdag 12 maart
11.00 tot 12.00 uur Open Kerk
Sint Petrus met aanbidding
• Omgaan met het Lijden
door Bas van Pampus
• De spiritualiteit van El Greco
(ook 9 april): pastoor Van der
Bie en M. Falke-de Hoogh
Zondag 16 maart
Parochiedag Sint Joseph

Donderdag 20 maart
10.00 uur KBOmis Ridderzaal
Zaterdag 22 maart
19.00 uur Gezinsmis met
Kinderkoor in Sint Petrus
Dinsdag 25 maart
• Hoogfeest Aankondiging van
de Heer

April
Woensdag 2 april
De kruisweg Lezing door
M. Falke-de Hoogh
Donderdag 3 april
Heer, Leer ons bidden
Zaterdag 5 april
• Pater Pio Gebedsgroep
Woensdag 9 april
• 11.00 tot 12.00 uur Open Kerk
Petrus, Biechtgelegenheid
• Lezing Lijkwade van Turijn
Zaterdag 12 april
• 10.00 tot 11.30 uur
H. Lodewijk: (biecht-)gesprek
Pater Bots
• 14.00 uur Palmpaasstokken
maken Ridderzaal
• 19.00 uur Sint Petrus Palmpasenmis voor de kinderen met
kinderkoor
Zondag 13 april
Palmzondag: 11.30 uur: EV
Maandag 14 april
Voorbereidingsavond voor
Pasen: Aanbidding - biecht - gebed in Sint-Josephkerk

Heilig Triduum
In de Sint Joseph
Witte Donderdag 17 april
19.30 uur Mis
Goede Vrijdag 18 april
• 15.00 uur kruisweg
• Tocht met het kruis

Dinsdag 17 maart
De Matteüs-Passie 1e avond

Paaswake zaterdagavond 19 april
22.00 uur met Sint Josephkoor

Woensdag 19 maart
• Hoogfeest Sint Joseph
Gezongen Mis om 19.00 uur
• Youcat voor de jongeren

Paaszondag 20 april
11.30 uur Hoogmis met
Magnificatkoor

Rondom de Kerk 13 Februari 2014

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: NL85 RABO 0375 3004 49 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.

Op weg naar Pasen
Zoek de stilte…
en ontdek wat je beweegt.
De veertigdagentijd nodigt ons uit om stil
te staan bij wat ons bezighoudt en wat we
belangrijk vinden in het leven.
Zand erover? Vergeven en vergeten?
Die uitdrukkingen gebruiken we nog wel
eens in ons dagelijks leven, want we vinden
het vervelend als onze fouten en tekorten
tegenover anderen blijven bestaan. Ze beïnvloeden ons denken en doen. Ze zitten
ons dwars. We willen er wel vanaf, maar we
durven het niet. Er is moed voor nodig om
ongelijk te bekennen of spijt te betuigen.
Maar het werkt ook als bevrijding. Als iets
nieuws dat al begonnen is. Is dat niet waartoe God ons oproept in deze Veertigdagentijd?
De verhalen die wij tijdens de vastentijd lezen hebben de boodschap: “Als je naar God
verlangt, de tijd neemt en de stilte durft op
te zoeken, dan kom je via zelfkennis tot inkeer, aanvaarding en bekering”.
De onmacht, angst en onzekerheid die je
bij een ziekte doorworstelt wekken echte
waardering voor gezondheid en geniet
je meer van het leven. Door de leegte van
werkeloosheid kom je op het spoor van onvermoede mogelijkheden in jezelf. Als je iemand hebt verloren, wordt langzaam - heel
langzaam - de pijn van de leegte gevuld met
dankbaarheid om wat je met de ander hebt
mogen delen. Dat is waartoe God ons oproept. Ons voorbereiden op het feest van
Pasen; feest van bevrijding, van een nieuw
begin. Het nieuwe licht ontvangen en doorgeven aan elkaar.
Dat kunnen we door elkaar te blijven ontmoeten op die plaats van rust en bezinning;
onze kerk. Om te luisteren naar oude verhalen, om samen te bidden, om opnieuw
te ontdekken waar het eigenlijk om gaat;
Gods rijk zichtbaar maken in onze wereld.
De weg naar Pasen die vraagt om stilte!
Margreet Onderwater, gebedsleider

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
13 december

Emmauskapel
Tot onze schrik werden wij half november geconfronteerd met berichten dat de Emmauskapel in
2014 zal moeten wijken voor de herinrichting en
nieuwbouw van Huize Emmaus. Inmiddels zijn de
nodige gesprekken gevoerd en is ons gevraagd
onderstaand bericht te plaatsen.
"In een constructief gesprek is met een vertegenwoordiging van Wijdezorg, locatie Emmaus, gesproken over de toekomst van de Emmauskapel.
Voor 2014 lijkt het nog mogelijk de kapel te blijven gebruiken. De kapel zal naar alle waarschijnlijkheid in het laatste kwartaal van 2014 en uiterlijk begin 2015 worden gesloopt. Wijdezorg zal
de mogelijkheden onderzoeken op welke wijze
de geestelijke verzorging (waaronder vieringen)
kan worden vervolgd. De beheercommissie wordt
daar ook over geïnformeerd. Toezeggingen voor
de periode daarna kunnen op dit moment niet
worden gedaan."
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Anna van Teijlingen-van
der Plaats, 97 jaar

Getrouwd
28 december
Ted Lexmond en
Mary Emanuel Umbos

CATECHESE
Pastoraal werker Bas van
Pampus verzorgt 4 catecheseavonden rond het
thema: ’God ontdekken in
woord en beeld”
Op woensdag: 5 februari,
5 maart, 2 april en 7 mei.
U bent van harte welkom!
Van 20.00 – 21.30 uur in de
Pastorie aan de Zuidbuurtseweg 14

Kindje wiegen

Terugblik Kerst
Met een goed gevoel kunnen we terugblikken op
de vieringen rond de Kerstdagen die door zeer veel
parochianen werden bezocht. Vanaf deze plaats
een woord van dank aan voorgangers, koren en
alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen en de complimenten aan de bloemengroepen
die de kerken prachtig versierd hebben.

Eerste Heilige Communie
De uitnodigingen zijn de deur uit, de datum is
geprikt (18 mei), de voorbereidingen gaan beginnen. Heeft u uw kind nog niet aangemeld doe dat
dan z.s.m. bij Margot Versteegen of Arlène Martinali: tel. 071 580 27 45 of 071 887 07 43 of via
e-mail: romarversteegen@hetnet.nl of arlene.
martinali@hotmail.com.
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Na het verhaal over het
kindje in de stal mogen
alle kinderen op bezoek bij
het kindje Jezus, en is er
natuurlijk iets lekkers!

Geloven doe je niet alleen (IV)

Geen bestuur van ‘al zo hoge’
Allereerst zijn we niet gefuseerd
omdat we elkaar zo aardig vinden.
Integendeel, het is bittere noodzaak
om de krachten te bundelen. Beter
gezamenlijk optrekken en uitdagingen aangaan, dan op een eilandje
blijven zitten. Minder kerkgangers en
minder financien, dat is voor velen
immers de realiteit. Dat is echter één
kant van de werkelijkheid. Je ziet ook
initiatieven, vele vrijwilligers en een
nieuw elan. Er is niet alleen ‘minder’,
er is wel degelijk ook ‘meer’.

Over de schutting kijken
In de nieuwe situatie zien we een
nogal diverse parochie. Grote verschillen, zoals dorpen, binnenstad,
wijkgerichte kerken, keuzekerken,
om maar wat te noemen. Dat kan zeer
verrijkend zijn, als we over de schutting van de eigen kern heen kijken en
elkaar weten te vinden. Maar het gaat
soms van au, want volwassen worden,
ook als geloofsgemeenschap, schuurt
soms. We moeten accepteren dat we
elkaar nodig hebben en dat houdt
in dat we ook moeten inleveren. Dat
vereist flexibiliteit in het omgaan
met ‘oud zeer’. Want verketteren is

Uitgangspunt bij de fusie was en
is: centraal wat moet, decentraal
wat kan. In de meeste kernen is er
nog altijd een secretariaat. Uitermate belangrijk omdat de parochianen
niet het gevoel mogen hebben dat er
van ‘al zo hoge’ wordt bestuurd. De
kerk in de wijk of in het dorp is ons
gezicht. Die staat het dichtste bij de
mensen. Daar kunnen ze hun Misintentie opgeven, daar zitten mensen die ze kennen.
In tegenstelling tot vroeger heeft
de kern geen eigen bestuur meer.
Er is een centraal Kerkbestuur voor
de hele parochie gekomen. Maar
onderhoud, exploitatie, financiën
zijn geen zaken die alleen op mega
niveau kunnen worden behandeld.
Daarom kennen we Beheercommissies die op lokaal niveau deze zaken
behartigen, uiteraard in samenspraak en in overleg met het parochiebestuur.
Er is een tijd geweest dat elke parochie een pastoor had. Die tijd ligt ver
achter ons. Ook op pastoraal gebied
bundelen we de krachten door het
vormen van pastorale teams (PT). In
ons geval betekent dat: twee pries-

De koffiekamer
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In alle bisdommen worden parochies
gereorganiseerd. In ons bisdom Rotterdam gebeurt dat ook en in Leiden en
ommelanden vormen we sinds 1 oktober
2012 de parochie HH. Petrus en Paulus.
Acht parochies zijn samengevoegd en
‘parochiekern’ geworden. Een nieuw
verschijnsel. Maar wat houdt dat in?
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ters, twee pastoraal werkenden en een
diaken. De priesters zijn beiden als
pastoor eindverantwoordelijk voor de
parochiekernen. Omdat het PT verder af
is komen te staan van de kernen, heeft
iedere kern een Pastoraatgroep: gekwalificeerde vrijwilligers die door de
bisschop zijn benoemd, op voordracht
van een van de pastoors. Dat geldt overigens ook voor de Beheercommissie.
Ook die zijn benoemd door de bisschop,
op voordracht van het Kerkbestuur.
De mensen van Pastoraatgroep zijn de
oren en ogen van het pastoraal team,
zij stimuleren en signaleren en staan
het dichtst bij de gelovigen in de parochiekern.

Ons geloof zichtbaar maken
In de nota ‘Samenwerking geboden 2’
van het bisdom, de nota die ten grondslag lag aan de samenvoeging, staat
dat juist deze groepen een belangrjke
rol vervullen in verbinding met de missionaire opdracht van de kerk. Het

Evangelie reikt verder dan de
binnenkring van onze geloofsgemeenschappen. Het gaat
erom in woord en daad ons
geloof zichtbaar te maken. Dat
is de opdracht die Jezus ons
heeft gegeven: “Gaat uit over
de gehele wereld en verkondigt
het Evangelie aan heel de schepping” (Mc. 16, 15). Dit doen we
op vele plaatsen: in de liturgie,
in pastorale gesprekken, in de bediening van de Sacramenten, in de
dienstbaarheid voor de naaste. Maar we
moeten ook de tekenen van de tijd verstaan en op een nieuwe manier ons geloof
naar buiten brengen.
Een goed voorbeeld is de ‘Open Kerk’. De
Hartebrugkerk, centraal gelegen in het
centrum van Leiden, is op verschillende
zaterdagen open en mensen worden uitgenodigd naar binnen te komen om een
kaars aan te steken en in gesprek te gaan.
In de Haarlemmerstraat wordt door vrijwilligers geflyerd. Daarmee stellen we
ons aanwezig. Ook de Meerburgkerk in
Zoeterwoude-Rijndijk functioneert meer
en meer als huiskamer. Iedere woensdagochtend is daar de Herdershof in de
pastorie, waarbij buurtgenoten worden
uitgenodigd. Laagdrempelig, iedereen
kan binnen komen. In de Lodewijkkerk is
er 24 uurs aanbidding.
Uiteraard is niets met elkaar vergelijkbaar
en is de benadering verschillend. Maar
één ding staat voorop: het aanwezig zijn
van de Kerk in leren, dienen en vieren.
Om met elkaar gemeenschap op te bouwen. Dat vereist maatwerk omdat het per
parochiekern verschilt. Het is wel de belangrjkste uitdaging die wij als parochie
hebben!
Pastoor Jaap van der Bie

Geloven doe je niet alleen. Een geloofsgemeenschap is ook een sociale
gemeenschap. Daarom schuift Rondom de Kerk na de Mis of dienst op
zondag aan in de koffiekamer van een van de geloofsgemeenschappen
van de HH. Petrus en Paulusparochie en vraagt aan mensen wat die gemeenschap voor hen betekent. Ditmaal bezoeken we de Maria
Middelares, waar Larissa (6), Alannan (7), Casper (8) en Darrager (11)
net hebben deelgenomen aan de Kinderwoorddienst.
Koffie drinken ze niet, maar ze laten zich de koekjes goed smaken. Ze hebben veel gedaan vanochtend. Allereerst hebben ze de Mis opgeluisterd met
gezang, waarbij Larissa en Alannan ook nog eens sierlijk dansten. “Dat hoort
bij het liedje”, legt Larissa uit, “en ik dans graag.” “Het was leuk, en ik heb
ook andere nieuwe liedjes geleerd”, vult Alannan aan. En wat ze deden in
de Kinderwoorddienst? “Een wereld van blokken gemaakt”, vertelt Alannan
verder, “en er is ook een computerspel.” Daarnaast hebben de in totaal 10 zingende kinderen zich in de Kinderwoorddienst ook gebogen over de vraag hoe
het is als je anderen kunt helpen, of als jezelf geholpen wordt. Aanleiding is
het Evangelie van Matteüs waarin Jezus de apostelen Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes roept om hem te helpen, om “vissers van mensen” te worden.
Wat zou je nou zelf doen als Jezus je vroeg om hem te komen helpen? Dat was
een van de vragen. “Jezus helpt mensen heel graag en kiest leerlingen die
hem daar weer bij helpen”, vertelt Darrager, “maar als je zelf ongerust bent
is er ook altijd iemand die jou helpt.” ”Zo leer je weer meer over Jezus”, vult
Casper aan, “de ene keer over hoe Jezus mensen helpt, de andere keer hoe je
dat zelf kunt doen. Als je iemand helpt ben je zelf ook een visser.” “En als je
iemand helpt krijg je ook dankbaarheid terug”, vult Larissa aan.
Hoe ze kijken naar de rest van de kerk, bijvoorbeeld naar de nieuwe paus?
“Met die zwarte rook?”, vraagt iemand. Alannan: “Nee, die was wit! Maar ik
weet niet zoveel van de paus, hoor.” “Het is wel heel bijzonder dat de vorige
paus zelf is afgetreden”, vindt Darrager. “Goed dat hij dat gedaan heeft,”
Alannan, na enig denken: “Maar ik weet wel wanneer Jezus jarig is.” En dat is
ook voor ons allemaal een belangrijke dag.
Jury Smit

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 18 februari tot 13 april
22 februari Sint Petrus’ Stoel, feest van
de instelling van het pausambt doordat
de Heer Simon tot de Rots (Petra) der Kerk
maakte
23 februari H. Polycarpus, bisschop en
martelaar uit de 2e eeuw. De tekst van een
van zijn brieven en het relaas van zijn marteldood zijn overgeleverd
5 maart Aswoensdag: begin van de Veer-

tigdagentijd. Verplichte vasten- en onthoudingsdag
8 maart Johannes de Deo, uit de 16e
eeuw. Heeft in een gesticht gezeten en
daarom nadien ziekenhuizen opgericht
waar patiënten wel met zorg behandeld
werd
18 maart Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar. Aanwezig op het beRondom de Kerk 15 Februari 2014

langrijke Conclie van Constantinopel
in 381 waar de Godheid van Jezus nogmaals verduidelijkt werd
19 maart Hoogfeest van Sint Jozef,
echtgenoot van Maria en voedstervader
van Jezus. Een 'Jozefhuwelijk' is een
huwelijk waarin man en vrouw besluiten als broer en zus te leven. De Herensingelkerk heeft Sint Joseph als co-pa-

troon en in onze parochie is natuurlijk
ook de Sint-Josephschool
30 maart Zondag Laetare. De Vasten
is op de helft.
21 maart Benedictus van Nursia (480547), vader van het westerse kloosterleven (afbeelding). De hedendaagse
filosoof Wil Derkse ziet in Benedictus’
Regel een visie op leiderschap die re-

levant is voor het moderne management-denken
25 maart Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap. De
Engel Gabriël vraagt Maria of zij bereid
is Moeder van de Heer te worden. Zij
spreekt haar Fiat en 'wordt dan overschaduwd door de Heilige Geest'
4 april Isidorus van Sevilla, bisschop
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en kerkleraar uit de 7e eeuw. Een man
met een voor zijn tijd universele 'wereldwijde' kennis, omgezet in een encyclopedie. Daarom is hij gekozen tot
patroon van het wereldwijdeweb (www),
internet
13 april Palmzondag Intocht van Jezus
in Jeruzalem. Begin van de Goede Week.

4040
Kinder Hoek

Het getal 40 in de Bijbel
(en in de kerk)

40

4
0
40 40
40 dagen na zijn geboorte ging Jezus met Maria en

Jozef naar de tempel in Jeruzalem. Daarom vieren wij
Maria Lichtmis 40 dagen na Kerstmis.

Het regende 40 dagen en 40 nachten toen Noach
en de dieren in de ark waren.

40 jarenlang trokken Mozes en de Israëlieten
door de woestijn.

40
Jezus ging naar de woestijn om te bidden en te vasten.
Hij blijf daar 40 dagen en 40 nachten.

De 40 -dagentijd tussen Aswoensdag en Pasen duurt
echt 40 dagen (als je de zondagen niet meetelt!).

Maak je eigen Kijkdoos

Beste kinderhoek-fans
In dit vierde nummer krijgen
jullie de kelk, pateen en een
kaars voor in de kijkdoos.
Kleur ze mooi in en plak ze op
een goede plek in je kijkdoos.
De tekeningen kan je ook op
onze website vinden
www.rkleiden.nl /kinder-hoek. Alle losse
onderdelen van de kijkdoos komen ook nog op
de website te staan voor als je nog iets gemist
hebt. Veel plezier ermee. Eva, Victoria en Linda

Kleurplaten
wedstrijd

H. LAURENTIUS

Maar liefst 60 kleurplaten zijn via
de verschillende parochiekernen
terug bij ons terecht gekomen en
daar zijn wij heel blij mee! Aan
Anouk
iedereen die een kleurplaat ingeleverd
heeft: bedankt voor jullie mooie werk! Onze huistekenaar Carel Bruens heeft de vreselijk zware taak als
jury op zich genomen en de volgende drie winnaars zijn
bekend geworden: in de categorie 0 t/m 4 jaar: Anouk
van der Reijden, 5 t/m 7 jaar: Sofie Dettmer, en 8 t/m 11
jaar: Robin Redel.
Wij feliciteren de
winnaars van
harte en zij hebben elk een boekenbon naar
huis toegestuurd gekregen!
Sofie

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: NL49 RABO 0361 5021 68.
Donaties t.b.v. het restauratiefonds op NL62 RABO 0143 3264 30.
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.

Kerstmusical in de kerk

maakte er een heus ‘feestje’ van. Er kwam veel
wierook aan te pas dat bij sommigen wel een
kriebelhoest veroorzaakte. Er was die morgen
ook een behoorlijke volle kerk wat op zich al
feestelijk is. Alles bij elkaar een mooie viering.
Dames en heren die zich bij het Parochiekoor
willen voegen zijn van harte uitgenodigd. Het
Parochiekoor kan zeker wel wat versterking
gebruiken. De repetities zijn op dinsdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur. De repetitie wordt
onderbroken om met elkaar een kopje koffie
of thee te drinken. Dat is voor de gezelligheid,
en gezellig is het!
Dus mensen, er wordt op U gewacht.
Namens het koor Lenie v. Ruijven

Robin

Wist je dat……….
● je kelken uit hout ,

Op 19 december werd een minimusical opgevoerd. Met als titel: Een Keizer en het echte
Kerstverhaal. Voor een volle kerk, met alle
schoolklassen, ouders, oma’s en opa’s, werd het
Kerstverhaal uitgebeeld.
Een Keizer op z’n troon, omringd door lakeien,
wilde het echte Kerstverhaal horen. Er kwamen verschillende personen, die het wel dachten te weten, hun verhaal vertellen. De Keizer
was niet tevreden en stuurde ze allemaal in de
hoek. Anderen moesten gaan zoeken en speurden in alle hoeken en gaten. Ook Jozef en Maria kwamen bij de Keizer en vertelden hem het
echte verhaal. Zo kwam alles toch nog goed, en
werd er door iedereen uit volle borst mee gezongen met het slotlied; Midden in de winternacht. Waarbij ik als oma vertederd werd door
de gezichtjes van de jongste kleutertjes. Hierna
gingen alle kinderen naar hun klas om gezellig
samen te gaan eten.
Een oma: Ria van Dijk

edelmetaal of glas kunt
maken
● Jezus de kelk bij zijn
laatste avondmaal gebruikte
● de kelk het symbool
voor heil en verlossing is
● de pateen een gewijde gouden of
zilveren schaal is waarop de geconsacreerde hostie wordt neergelegd
● kaarsen tijdens de godsdienst
branden als teken van de aanwezigheid van Christus

De zeven werken van Barmhartigheid: 4. De naakten kleden

Tekening: Carel Bruens

Terugblik parochiekoor
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Het Parochiekoor zong 1e Kerstdag om 11.00
uur de Mis van Kormann. Het was geen gemakkelijke Mis maar na heel wat repetities is het
dan toch gelukt om iets moois ten gehore te
brengen. Tijdens de Communie werd het Transeamus gezongen. Het was echt een feestelijke
viering. Pastoor Van Gilde bracht twee acolieten
uit Brabant mee. Daarnaast waren er ook nog
twee misdienaars die assisteerden. De pastoor

Jubileumconcert EMS koor

Familieberichten
Overleden

13 december Cornelia
Oudshoorn Alkemade
100 jaar
3 januari
Riet van Logchem Bennis
82 jaar
7 januari
Toos Verhage Luiten
93 jaar.

Gedoopt
8 december
Maud van der Haar
Fenna Hogervorst

Kindje Wiegen
Na een mooie Kerstviering in de H. Laurentiuskerk, zie foto, is het EMS koor nu hard aan het
repeteren voor een concert. Hun dirigent/pianist Michel van Eerden hoopt binnenkort 50
jaar te worden en het diploma kerkmusicus 3
te halen. Michel viert dit concert uit dankbaarheid dat hij al die jaren muziek mocht maken in
de kerk. Hij wordt door het koor gewaardeerd
om zijn enthousiasme en inbreng. Zoals nu ook
het idee van gospels instuderen voor het zingen in Parousia in Zoetermeer.
Sinds zijn komst bij het koor worden er steeds
vaker 3- en 4-stemmige liederen op het programma gezet. Het is altijd weer een kunst om
samen van elke viering met een thema één geheel te maken.
Het is leuk dat nu eens voor een ander publiek
uit te dragen. Iedereen is van harte welkom 15
maart om 20.00 uur Wattstraat 64 te Zoetermeer.

Rondom de Kerk 18 Februari 2014

2e kerstdag was er in de H.
Laurentiuskerk Kindje Wiegen. Zoals altijd met een
mooi verhaal, veel liederen, en de KOEK die sinds
een lang verleden in een
erfenis is beloofd. En nu
dan met als extra: mooie
tekeningen!
Misschien een nieuwe traditie?

H. LODEWIJK

Eucharistie
Zondag
10.00

Hoogmis
Latijn – Lat./Nl
17.00
Aanbidding
18.00
Eucharistie*
* 1st and 3rd Sunday partly in
English

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden.
Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 – 513 07 00.
Website: www.lodewijkparochie.nl.
Bankrekeningen: NL83 INGB 0000 6072 98 of NL93 RABO 0335 5223 51,
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.

Door de Week

Seminarist Daan in Duitsland
Veertigdagentijd
Geen beschouwing maar
enkele concrete punten:
- Aswoensdag en Goede
Vrijdag: dagen om te vasten: geen vlees, de hoofdmaaltijd sober houden.
Waarom ook niet een
keer: water en brood? Uiteraard: bij ouderdom en
medische
beperkingen
vervalt deze plicht.
- Eén punt van ‘vasten’
kiezen en dat de hele
Veertigdagentijd volhouden. Bijv. Internetgebruik beperken (buiten werk natuurlijk),
niet elke 5 minuten je smartphone checken, naar de aanbidding komen op vrijdag / zaterdag, de Kruisweg meebidden,
niet meer vloeken (hele jaar door natuurlijk, maar we moeten ergens beginnen), geduldiger zijn, mensen verblijden
met een bezoekje… Kies iets en probeer dat vol te houden!
- Sacrament van de Biecht. Wat weerhoudt me ervan? Angst,
tegenzin, ‘vroeger’, geen benul van mijn zonden, doe al genoeg, niet bij deze pastoor? Jezus vraagt: Bemin God en de
naaste. Waar schieten we tekort in deze liefde of gaan we er
tegen in? Dat ‘lijstje’ kan onze belijdenis zijn bij een priester
‘naar keuze’…
- Nadenken over wat het Lijden van Jezus betekent voor mij,
voor anderen, voor de wereld. Tot ver in de 20e eeuw wisten
christenen hier heel veel over, puur en alleen door het gebed, geloof en hun eigen ervaring. Hoe kunnen wij dat weer
hervinden? Een film bekijken? De kruisweg eens rustig nalopen? Deelnemen aan een catechesebijeenkomst hierover?

Een heilige voor 2014

• Hoe hebben zij voor Jezus en Zijn Kerk geleefd?
• Zijn er plaatsen waar deze heilige bijzonder vereerd wordt
en kan ik die mogelijk bezoeken?
En als deze heilige me nu eigenlijk niet zoveel zegt? Misschien ken je de heilige dan nog niet goed genoeg. En als
het dezelfde is als vorig jaar! Prachtig, dan is deze heilige
extra op je gesteld geraakt en wil de geloofsweg nog verder
met je gaan.
Wat we hier mogen beleven is dat we deel uitmaken van de
gemeenschap van gelovigen over de grenzen van de dood
en tijd heen. In de katholieke Kerk leeft niemand voor zichzelf alleen, we vormen samen het Lichaam van Christus en
zijn dus ook op elkaar aangewezen. Zeker in deze tijd van
hyperindividualisme (Ieder voor zichzelf en God voor mij) is
het goed te ontdekken hoe waardevol het is ons te laten
helpen. Aan wie kunnen we beter hulp vragen dan aan de
heiligen die hun weg voltooid hebben?

Stamppottenavond groot succes
Zaterdag 14 december werd er een stamppottenavond georganiseerd op initiatief van Elly Lexmond. Het was erg gezellig en jong en oud was aanwezig. Na een aperitief en het
zingen van kerstliederen werden de verschillende stamppotten opgediend met heerlijke eigen gemaakte appelmoes.
Welke de lekkerste was is niet besloten want ze waren allemaal verrukkelijk. We hopen dat hiermee een traditie is
geboren. Met veel dank aan de kokers en de mensen die de
avond hebben verzorgd.
Als u ook leuke/mooie/goeie ideeën heeft laat het dan weten aan de Pastoraatgroep. spreek ons aan na de H. Mis of
stuur een e-mail naar lodewijkparochie@gmail.com.
Anne-Marijn, Willem, Jan en Eliza

Begin januari hebben weer heel wat handen een greep in
het zakje gedaan om een kaartje te trekken. Daarop stond
de naam en afbeelding van één of meer heiligen. Het is de
heilige die mij uitkiest en bereid is mij dit kalenderjaar te
helpen op mijn levens- en geloofsweg.
Nogmaals enkele tips:
• Bid dagelijks tot deze heilige
• Zoek informatie over deze heilige, d.m.v. internet, boeken, film, vragen stellen…
• Welke deugden had deze heilige bijzonder aan het eind
van zijn/haar leven!
Rondom de Kerk 19 Februari 2014

Velen van u kennen Daan Huntjens (25) van gezicht als misdienaar in de H. Lodewijkkerk en weten dat hij sinds 2010
studeert om priester te worden. Afgelopen september verhuisde hij naar Duitsland. Hij vertelt over zijn studie en de
stap naar Duitsland:
Na drie prachtige en zeer vormende jaren op grootseminarie
De Tiltenberg in Vogelenzang stelde mgr. Van den Hende
voor dat ik mijn studie zou afmaken in Eichstätt in Beieren.
Hij kwam op dit idee doordat ik vóór de priesteropleiding al
Duits had gestudeerd in Leiden. In Eichstätt bevindt zich de
enige katholieke universiteit van Duitsland.
Het bevalt hier uitstekend! Als enige Nederlander val ik
natuurlijk op door mijn accent, dat iedereen hier aan Rudi
Carrell doet denken. Raad eens wie ik ga imiteren op de
bonte avond voor theologiestudenten...?
Op de Beierse seminaristendag in november overstroomden
we met 200 seminaristen (natuurlijk wel in ploegendienst!)
de binnenstad van Regensburg om met het winkelend
publiek over het Evangelie te praten. Een goede voorbereiding op toekomstige Leidse stadsmissies!
In de zomer van 2016 hoop ik mij, met een Duits theologiediploma op zak, op Vronesteyn te kunnen vestigen voor het
pastorale jaar in ons bisdom.

Catechese brengt dichter bij Jezus
Paus Benedictus XVI sprak in het kader van het Jaar van het
Geloof over “religieus analfabetisme” en dat het gebrek aan
geloofskennis vandaag een van de grootste problemen is.
Het belangrijkste van catechese is dat het ons dichterbij
Christus brengt. Als we van iemand houden dan willen we
ook zoveel mogelijk van die persoon weten. Iedereen deelt
tegenwoordig ‘alles’ via Facebook en zo komen we ‘alles’
te weten van onze vrienden. Hoeveel meer verlangen hebben we om Jezus, onze allergrootste vriend die ons nooit zal
‘ontvrienden’, beter te leren kennen?
Het belang van catechese stopt niet nadat we het Vormsel
hebben ontvangen maar blijft doorgaan tot we Jezus zelf
mogen ontmoeten.
Wat weet u bijvoorbeeld over wat Jezus ons wil vertellen via
de eerste en ultieme ‘selfie’: de Lijkwade van Turijn? Deze
en vele andere catechese mogelijkheden kunt u vinden op
www.lodewijkparochie.nl en de catechesefolder.
Eliza Oudshoorn

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

Dinsdag 17 maart
De Matteüs-Passie 1e avond
Woensdag 19 maart
• Hoogfeest Sint Joseph
• Youcat voor de jongeren
Vrijdag 21 maart
16.00 uur huwelijk Arianna
Fanzago en Werner Gladdines
Dinsdag 25 maart
Hoogfeest Aankondiging van
de Heer

April
Woensdag 2 april
De kruisweg Lezing door
M. Falke-de Hoogh

Biechtgelegenheid
• Zondag 17.00 – 17.45 uur
• Vrijdag na de Avondmis

Donderdag 3 april
Heer, Leer ons bidden

Maart

Zaterdag 5 april
Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag 1 maart
Pater Pio Gebedsgroep
Dinsdag 4 maart
• Ouderavond Vormsel
• Bezinning Opus Dei dames
Woensdag 5 maart Aswoensdag
Verplichte vastendag
Mis met Askruisje:
18.30! uur H. Lodewijk
Donderdag 6 maart
Heer, leer ons bidden.
• De kruisweg staties van de
Meerburgkerk: L. Koot en
M. Falke-de Hoogh
Vrijdag 7 maart
Elke vrijdag na de Avondmis
kruiswegoverweging
Zaterdag 8 maart
10.00 – 11.30 uur: in de pastorie:
(biecht-)gesprek met pater Bots
• Avondmis: Lodewijkkerk i.p.v.
in de Petrus!
Maandag 10 maart
Youcat voor Doopleerlingen
Woensdag 12 maart
• Bezinning Opus Dei heren
• Omgaan met het Lijden door
Bas van Pampus
• Avond De spiritualiteit van El
Greco (en 9 april): pastoor Van
der Bie en M. Falke-de Hoogh
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Dinsdag 8 april
Bezinning Opus Dei dames
Woensdag 9 april
• Lezing Lijkwade van Turijn
• Bezinning Opus Dei heren
Zaterdag 12 april
• 10.00 – 11.30 uur: in de pastorie: (biecht-)gesprek met
pater Bots
• 19.00 uur St. Petrus Palmpasenviering kinderen

Heilig Triduum
in H. Lodewijk
Witte Donderdag 17 april
19.00 uur Mis, erna wake tot
21.00 uur
Goede Vrijdag 18 april
• 15.00 uur Kruisweg
• Tocht met het kruis
• 19.00 uur: Avondplechtigheden met Passie-evangelie,
Kruisverering en H. Communie
Paaswake zaterdagavond
19 april
20.00 uur Nl/Latijn
Paaszondag 20 april
10.00 uur Hoogmis Latijn
(géén aanbidding en Avondmis)

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: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus Kerkbijdragen.
Intenties: NL15 INGB 0003 5318 11, 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.

Succesvol kerstweekend Diaconie

De werkgroep Diaconie hield voor de eerste keer een Kerstverkoop. De Kerststukjes waren prachtig en menig kind
mocht dan ook van de (groot)ouders een stukje uitkiezen
en kopen. Zondag op de Kerstmarkt waren ook diverse
Kerstartikelen te koop, met een gezellige koffiehoek voor
chocolademelk en Kerststol. Er was continu aanloop, ook
pastoor Brommet van het Leidse Straatpastoraat kwam
langs en deed inkopen! Het Witte Weekblad plaatste een
foto met verslag. De opbrengst van het weekend bedraagt
€ 536,03, bestemd voor het Leidse Straatpastoraat en een
schooltje in Tanzania.
Werkgroep Diaconie: Karin van Tol

Afscheid
Bertie Hoogenboom
Bertie heeft besloten haar
schoonmaak werkzaamheden
op de pastorie te beëindigen.
Geen gemakkelijk besluit na
bijna 40 jaar iedere week present te zijn geweest. Ze heeft
in deze periode veel pastoors
en kapelaans zien komen en
gaan en kan daarover ook veel
wetenswaardigheden vertellen, alleen ze doet het natuurlijk niet.
We hebben haar onder het genot van een kopje koffie en
een taartje officieel uitgeluid. Hartelijk dank voor de vele
jaren van trouwe dienst.
Het gemis van Bertie wordt op een andere manier goed gemaakt door de terugkomst van haar man Gerard in de kosterij groep. Met Gerard hebben we weer een techneut terug
in de groep en dat heeft zo zijn voordelen!

Gezocht:
We zijn op zoek naar iemand die wekelijks de pastorie wil
schoonmaken, een vergoeding is beschikbaar en de tijden in
onderling overleg flexibel te bepalen.
Graag aanmelden bij Wilbert Hettinga, tel. 514 31 91 of
e-mail wilbert.hettinga@hotmail.nl.

Petrus Projectkoor gaat weer van start!

De pastorie weer warm

In de Nachtmis met Kerstmis gaf het Petrus Projectkoor een
prachtige uitvoering van de Messe misericordias Domini van
Josef Rheinberger. Een feest voor het koor én voor de kerkgangers. Ofschoon Pasen (20 april) nog ver weg is weten we
zeker dat het Hallelujah van Händel weer zal klinken. Het
verdere repertoire zal nog ingevuld worden.
De repetities voor het projectkoor beginnen op donderdag
13 maart om 20 uur in het Petruszaaltje naast de kerk. De
overige repetities zijn op 20 maart, 27 maart, 3 april en op
10 of 11 april. De generale repetitie zal plaatsvinden op 17
april. Iedereen die in het projectkoor mee wil komen zingen,
is van harte welkom.
Opgeven bij Marja Hoekstra: marjavoshoekstra@oneline.nl
Graag erbij vermelden of u sopraan, alt, tenor of bas zingt.

De CV ketel van de pastorie en dagkapel was aan vervanging
toe, maar het geld ontbrak. Tot grote opluchting bood zich
een sponsor aan! Een nieuwe energiezuinige ketel kon geïnstalleerd worden.
Helaas bleek toen ook het leidingwerk flink door roest aangetast te zijn. Een fikse financiële tegenvaller, en ook een
probleem in het najaar, verstoken te zijn van warmte.
Gelukkig was de Heer ons genegen en Hij zorgde voor redding: de sponsor verhoogde het bedrag! Vlak voor Kerstmis
werd de CV in gang gezet en na wat afstelperikelen is het nu
weer behaaglijk in de pastorie.
Grote dank aan de sponsor die natuurlijk anoniem wil blijven, maar die zeker een mooie plek hier boven is gegund.
Wilbert Hettinga
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Johannes-passion in de Petruskerk
Zaterdag 8 maart 20.00 uur en zondag 9 maart 15.00 uur.
Johann Sebastian Bach schreef een onovertroffen opera
over het lijden en sterven van Jezus Christus. In een ononderbroken spanningsboog worden we meegevoerd met de
laatste uren van Jezus Christus. Bach trekt ons vanaf het eerste moment het verhaal binnen en maakt de gebeurtenissen
tot een hoogstpersoonlijk drama.
De Johannespassion wordt uitgevoerd door Kamerkoor
Akkoord met diverse solisten. Dat wilt u niet missen! Toegangskaarten in de voorverkoop € 20,-. Voorverkoop via
akkoordleiden@hotmail.com en bij boekhandel Van Stockum,
Breestraat 113. Zie ook www.kamerkoorakkoord.nl.
Voor de 50 jarige Misa Criolla met Opus Cuatro in de Sint
Petruskerk zie pagina 32.

Steun vanuit de Diaconie

Petrus & Pauluskerk in Jimma-Ethiopië.
In 2011 t.g.v. het 75-jarig jubileum van onze Sint-Petruskerk
zijn we gestart met een inzameling voor de restauratie van
de Petrus & Pauluskerk in Jimma-Ethiopië. Eind december is
deze inzameling afgesloten met het fantastische resultaat
van ruim 1500 euro! Binnenkort wordt dit bedrag overgemaakt naar Stichting Kerk in Nood, die dit bedrag zal aanvullen. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

School in Kumasi-Ghana
Voor onze steun tijdens de Vastenaktie in de afgelopen jaren
heeft de Sint-Petruskerk van
Father Augustin, die ons vorig
jaar een bezocht heeft, een
wanddoek ontvangen, waarin
de dankbaarheid en verbondenheid met de school in KumasiGhana tot uitdrukking wordt
gebracht. Dit wanddoek symboliseert de Nederlandse- en
Ghanese vlag alsmede het
woord Aseda (= Bedankt).
U zult het achter in de kerk aantreffen.
Namens werkgroep Diaconie: Ber Langezaal

Gezinsviering met Palmpasen
De Zaterdagavondviering van Palmpasen 12 april is een
Gezinsmis met het kinderkoor. Alle kinderen lopen mee in
de Palmpasentocht. De Palmpaasstokken kunnen ze komen
maken de woensdag ervoor, 9 april vanaf 14.00 uur in de
Petruszaal.

Doopdata
De nieuwe Doopdata voor de Petruskerk zijn: zaterdag 1
maart en 10 mei (voorbereidingsavonden dinsdag 25 februari en 6 mei). Informatie en opgave via de folder of bij:
Pernelle Severijnen, tel. 071 514 49 88 of e-mail: pam.
severijnen@planet.nl.

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 11.00-12.00 uur met
aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur).

Agenda
Maart

Zaterdag 1 maart
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 2 maart
09.30 uur Mis, St. Petruskoor
Dinsdag 4 maart
Ouderavond Vormsel
Woensdag 5 maart Aswoensdag
Verplichte vastendag
H. Mis met Askruisje:
17.00! uur Sint Petrus
Donderdag 6 maart
• Heer, leer ons bidden.
• De kruisweg staties van de
Meerburgkerk: L. Koot en
M. Falke-de Hoogh
Zaterdag 8 maart
Avondmis niet in de Petrus maar
in de Lodewijkkerk!
Woensdag 12 maart
• 11.00 – 12.00 uur Open Kerk
met aanbidding en Rozenkrans
• Omgaan met het Lijden door
Bas van Pampus
• De spiritualiteit van El Greco
(en 9 april): pastoor Van der Bie
en M. Falke-de Hoogh
Zondag 16 maart
• 9.30 Mis Sint Petruskoor
Dinsdagdag 17 maart
De Matteüs-Passie 1e avond
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Woensdag 19 maart
Youcat voor de jongeren
Zaterdag 22 maart
19.00 uur Gezinsmis met
Kinderkoor
Dinsdag 25 maart
Hoogfeest Aankondiging van
de Heer

April
Woensdag 2 april
De kruisweg: Lezing door
Marlene Falke-de Hoogh
Donderdag 3 april
Heer, Leer ons bidden
Zaterdag 5 april
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 6 april
9.30 uur Mis Sint-Petruskoor
Woensdag 9 april
• 11.00 – 12.00 uur Open Kerk
Sint Petrus met biechtgelegenheid
• 14.00 uur: maken Palmpaasstokken St. Petruszaal
• Lezing Lijkwade van Turijn
Zaterdag 12 april
19.00 uur Palmpasenmis voor de
kinderen
Zondag 13 april Palmzondag
Geen Mis
Dinsdag 15 april
Youcat voor de jongeren

Heilig Triduum
in de Petrus
Witte Donderdag 17 april
Zie H. Lodewijk
Goede Vrijdag 18 april

• 15.00 uur Kinderkruisweg
m.m.v. kinderkoor

• Tocht met het kruis
Paaswake
zaterdagavond 19 april
22.00 uur met Cantorij
Paaszondag 20 april
9.30 uur Hoogmis met
Sint Petrusprojectkoor

Jongeren Info

G e b e d si n te n ti

Wat een gezelligheid!
Een aantal dagen voor Kerstmis hebben de jongeren van
JP Leiden de geboorte van Jezus gevierd. De ruimte was
Kerstachtig versierd en de sfeer zat er goed in. Maar wat
is Kerstmis zonder het Kerstverhaal? Niets toch?

e
Al s u Mij aanroept
en tot Mij bidt, za
l ik u verhoren
(Jeremia 29, 12) Go
d geef t aan dat wi
j al onze intent ies
bij hem neer moge
n leggen. Daarom
dit jaar elke Rondom de Kerk een ge
bedsintent ie. Wij
vragen jou om me
te bidden, zodat he
e
t gebed nog kracht
iger wordt.
De gebedsintent ie
van deze Rondom
de Kerk:
La te n w
e bi dd en ...
voor alle gelovige
jongeren in Nederla
nd.
Dat ze de vreugde
van God mogen on
tvangen en
dit gaan uitdrage
n naar de mensen
om hen heen.

Stille Omgang
voor jongeren
Pak je agenda erbij want dit mag je niet missen! Op 22
maart is in Amsterdam voor de negende keer het jongerenprogramma van de Stille Omgang. Dit jongerenprogramma is uitgegroeid tot een Katholiek jongerenevenement van nationale omvang. Ook dit jaar komen
er weer honderden jongeren uit het hele land naar de
hoofdstad. Het thema van het jongerenprogramma is
dit jaar ‘OPEN UP’. We gaan samen op zoek naar hoe we
ons open kunnen stellen voor God. Hoe kan ik zijn stem
goed verstaan? In alle ruis en lawaai van het leven is
dat soms erg moeilijk? Welke rol speelt de stilte daarbij?

Met z’n allen genieten tijdens het Kerstdiner

Terwijl de Bijbel werd opengeslagen en het Kerstverhaal werd
gelezen, kwam de bewustwording. Het feit dat God Jezus naar
de wereld heeft gestuurd om
meer van Zijn liefde te laten zien!
Daar moet toch groot feest voor

JP Leiden

worden gevierd? Alle jongeren
hadden zich dan ook mooi voor
het Kerstdiner gekleed. Terwijl er
heerlijk gegeten werd, kwamen
er goede gesprekken op gang en
vierde we een aantal dagen voor
Kerstmis een klein beetje de
vreugde van het
prachtige feest.
Het nieuwe jaar
is begonnen en er
is weer een aantal activiteiten
van JP Leiden gepland. Graag zien
we je daar!
Lodewijk Tax,
David
Verzelka en
Daniël Brink en Bart Boons aan het natafelen.
Marianne Heijkoop

Het nieuwe jaar is begonnen. JP Leiden heeft er weer veel zin en hoopt jullie dan
ook op de volgende bijeenkomsten te ontmoeten. ●●● Donderdag 13 feburari Verdiepingsgroep 19.45 tot 21.30 uur ●●● Zaterdag 8 maart
Tienergroep19.45 tot 21.30 ●●● Donderdag
13 maart 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. ●●●
●●●

Tijdens het Stille
Omgang jongerenprogramma
staan we stil bij
het thema, onder andere door
middel van muziek en/of theater, een spreker
van formaat en
in de liturgie:
een Heilige Mis en Eucharistische aanbidding. Net
als voorgaande jaren gaat de bisschop van het bisdom
Haarlem-Amsterdam, mgr. Punt, voor in de Eucharistieviering. Kortom, gezamenlijk het geloof vieren, dat
is het hoofdingrediënt van het SO-Jongerenprogramma. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk
lopen van de Stille Omgang. Meer info op www.stilleomgang.nl/jongeren. Ook vind je daar het wonderbaarlijke verhaal waarom de Stille Omgang wordt gelopen.

KJD in nieuw jasje
De Katholieke Jongerendag (KJD) is in een
nieuw jasje gestoken en hoe! In het weekend van 28 en 29 juni is de KJD
in Nieuwkuijk. Twee dagen lang feest met andere katholieken. Je slaapt
in je eigen tentje en iedereen is welkom! Zondagochtend in de open lucht
vieren we de H. Mis en komen verschillende artiesten voorbij. Kortom een
groot festival! Het programma op zondag is gericht op alle tieners en jongeren. Zaterdagavond/nacht is een stuk inhoudelijker en de leeftijdsgrens
is 16+. Voor meer informatie kun je alvast kijken op www.jongkatholiek.nl
waarop elk nieuwtje staat. Zou je willen helpen om deze dag tot een succes
te brengen? Stuur dan een mailtje naar kjd@jongkatholiek.nl.
Rondom de Kerk
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LAM GODS
H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag, 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: NL09 INGB 0000 5272 47 t.n.v. HHPP Lam Gods Kerkbijdragen.
Overige betalingen, o.a. misintenties: NL53 INGB 0000 3402 15, t.n.v. HHPP Lam Gods.
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: bie00220@planet.nl.

Quo Vadis?
Traditiegetrouw is januari de tijd om plannen maken voor
het nieuwe jaar. Daarbij stond de pastoraatgroep ook even
stil bij de vraag waar we staan als Lam Gods parochiekern en
hoe we ons voelen binnen het grotere geheel van de parochie van de HH. Petrus en Paulus.
De uitgangpunten voor de fusie waren uitdagend en vol
hoop: samenwerken, nieuw elan, eenheid in verscheidenheid, een veelkleurig palet, “meer dan de som der delen”.
Soms blijkt de praktijk weerbarstiger dan verwacht. Desondanks slagen we er bij de Lam Gods in de ‘Tent van God’
overeind te houden en is er zelfs ruimte voor nieuwe initiatieven.
Op het gebied van de liturgie weten we de vieringen op een
hoog peil te houden. Dit lukt dankzij de inzet van een aantal
emeriti en de niet-te-onderschatten inbreng van onze werkgroep Woord- en gebedsvieringen. De vieringen worden
goed bezocht en gewaardeerd. We hebben een geslaagde
fusie van de gemengde koren achter de rug en het kinderkoor maakte een doorstart.
We hopen het aanbod voor gezinnen met kinderen te kunnen uitbreiden naar aanleiding van een enquête onder jonge ouders. We denken na over hoe we de aandacht voor
ouderen en zieken in de wijk beter kunnen organiseren. Het
aantal wijkcontactpersonen is te klein en velen van hen zijn
zelf al aardig op leeftijd; dus hoog tijd voor nieuwe impulsen zoals de wekelijke bloemengroet.
De samenwerking met de protestantse medebewoners van
de Antoniuskerk verloopt heel plezierig en staat borg voor
een aantal activiteiten op gebied van liturgie, diaconie en
catechese met een vaste plaats op onze agenda: de maaltijden op de laatste vrijdagavond, de vrijwilligersavond en de
oecumenische vieringen.
Er is meer positief nieuws: ons secretariaat draait goed, de
beheercommissie is weer op volle sterkte en ons project voor
weeskinderen in Eritrea loopt heel goed. Bij alle activiteiten
(ik heb ze niet allemaal kunnen noemen) zijn onze vrijwilligers onontbeerlijk. Heel veel dank daarvoor!
Natuurlijk zijn er ook zorgen: de terugloop in de kerkbijdragen, de fusie die niet zo verloopt als we hadden gehoopt,
plannen die we moeten afblazen omdat we er geen vrijwilligers voor kunnen vinden, maar alles bij elkaar is de balans
zeker positief.

Laten we het nieuwe plein voor de Maria Middelareskerk
zien als een symbool dat we er nog in geloven, ook in 2014.
We gaan ervoor!
Jan Akerboom

Kerstviering van Het Klankbord
Op een herfstdag met buien was het goed toeven in de
sfeervolle Maria Middelareskerk voor de schoolkerstviering
van 't Klankbord. Twee-aan-twee gingen de kinderen netjes
de kerk in en uit, een jong kind was gekoppeld aan een ouder maatje. Het thema was 'van donker naar Licht’ en dat
werd ook gevisualiseerd door de lichteffecten in de kerk.

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 7 maart en 4 april is er
om 9.30 uur een Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum Robijnhof
Door de knusheid van de Maria Middelareskerk en ligging vlak bij “Het Haagsche Schouw” is het een prachtige locatie voor een huwelijksinzegening of Doopsel en
door de ligging vlak bij de begraafplaats Rhijnhof mede
geschikt voor het houden van een uitvaartdienst.
Bij het inrichten van het kerkplein is rekening gehouden
met parochianen die wat moeilijk ter been zijn. De toegang naar het kerkgebouw loopt vloeiend, de traptreden zijn verdwenen.
Een kijkje in de keuken van dit karwei: een deel van
het grind is verwijderd, nieuw zand is aangebracht; een
straatkolk voor de afvoer van regenwater en rondom
dikke opsluitbanden. Het parkeergedeelte is voorzien
van grijze klinkerbestrating en het loopgedeelte is in
heidepaars. De speciale manier van leggen is gekozen
om de klinkers zo goed mogelijk bij elkaar te houden,
wanneer er over heen gereden wordt. Het zal nog wel
een tijdje duren voor het inveegzand verdwenen is en
in de kerk geen zandinloop meer te bespeuren is. Binnenkort wordt het pad naar de pastorie onder handen
genomen, zodat ook de fietsen weer fatsoenlijk gestald
kunnen worden naast de kerk.
Dan is de Maria Middelareskerk weer voorbereid op de
toekomst.

Afscheid Emanuel Schmidt

Zelf was ik onder de indruk van een aantal Kerstwensen van
kinderen en de presentjes die ze hadden meegebracht voor
(het jarige) kindje Jezus. Aandoenlijk had er eentje een fles
water meegenomen. “Het zou toch jammer zijn als Jezus
dood zou gaan van de dorst?” Een ander had een beertje
meegenomen en dat later ook stiekem in de Kerststal gelegd bij de kribbe. Er was goede muzikale begeleiding door
leerlingen zelf en 1 lied werd opgeluisterd door een prachtig zingende lerares!
Al met al een heerlijke activiteit, mooi dat school en kerk
hierin samenwerken!
Bas van Pampus, pw

Maria Middelares: vernieuwd kerkplein
Het oude grindplein vol met kuilen en onkruid was een bron
van ergernis geworden. Vanaf half december is met man en
macht gewerkt om het plein nog vóór de Kerstvieringen op
te knappen. De weersomstandigheden waren gunstig en we
beschikken nu over een prachtig, of beter gezegd, een écht
kerkplein. Samen met het kerkgebouw oogt het weer fris en
representatief.
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Op de vierde zondag van de Advent had
onze dirigent al afscheid genomen in
‘zijn’ Antoniuskerk, maar op Kerstavond
was de laatste keer dat de Lam Gods
parochianen in de Maria Middelareskerk konden genieten van het orgelspel van Emanuel, die inmiddels naar
Duitsland is verhuisd. Bedankt!

Acties voor weeskinderen van Eritrea
Eind 2013 zijn er mooie bedragen opgehaald: € 300 met
bloembollen en € 100 met oliebollen en appelflappen!
Helaas waren de Kerststerren niet van goede kwaliteit,
dat zult u opgemerkt hebben. Dat spijt ons zeer.
De spelletjesmiddag van 25 januari is verplaatst naar zaterdag 15 maart in de Antoniuskerk, van 15 tot 19 uur.
Er kan geklaverjast worden, gesjoeld en rummikub worden gespeeld. De kosten voor de hele middag, inclusief
de maaltijd, zijn € 15,-. Meer geven mag altijd, voor het
goede doel. We halen u en brengen u graag weer thuis,
als u niet zelf naar de kerk kunt komen.
We willen u ook graag wijzen op de taartenactie van Eva
Kessler. Meer info achter in beide kerken.
Werkgroep goede doelen

Op vrijdag 7 maart en 4 april is
er om 15.00 uur een viering in
de ‘Vijverzaal’.

Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 24 februari en 24
maart is er om 10.30 uur een
Eucharistieviering. Pastoor Jaap
van der Bie gaat voor.

Sobere maaltijd
Die zal zijn op woensdag 26
maart om 18.00 uur in de
Antoniuskerk. De intekenlijst
hiervoor ligt te zijner tijd achter
in beide kerken. Voor het project “Dichtbij” van de Vastenactie wordt een spreker over het
Schuldhulpmaatje-project uitgenodigd.

Opbrengst collecte
De inzameling via de kist en bus
achter in de kerk voor de jaarlijkse Adventsactie bracht in
onze parochiekern € 300,50 op.
Hartelijk dank!

Stille Omgang

Vieringen in de
Veertigdagentijd
In aanloop naar Pasen komen
we vier keer samen met onze
medechristenen van de PGL-gemeente op woensdagavond op
12 en 19 maart, 2 en 9 april in
de Antoniuskerk om 19.00 uur.
Deze vespers omvatten zang,
gebed, een lezing en overdenking. Van harte uitgenodigd.

Kinderwoorddienst en
optreden kinderkoor
Deze zijn in de Maria
Middelareskerk om 9.30 uur op
23 februari, 23 maart en
13 april (Palmzondag).
Op 23 maart zullen ook de
Communicantjes van 2014
zich voorstellen.

Bijbelstudie
Deze is op donderdag 20 februari en 20 maart om 20.00 uur in
de pastorie van de
Antoniuskerk en staan o.l.v.
catechete Marieke Maes.
Iedereen is van harte welkom
zonder aanmelding vooraf.

Maaltijd Plus
Op vrijdag 28 februari en 28
maart bent u welkom van 18.00
tot 21.00 uur in De Verdieping
Stevensbloem 269. Na de maaltijd wordt er over een bijbels
thema gepraat. Intekenlijsten
komen achter in de kerken te
liggen.
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Op zaterdag 22 maart heeft
deze processie weer plaats in
Amsterdam. Heeft u belangstelling? Geef het door aan het
secretariaat.

Bloemengroet
Als u iemand weet die deze
groet na de zondagsviering verdient, geef het dan door aan
het secretariaat.

Overleden
Op 27 november overleed
Lambertus Hendrikus Maria van
den Berg op 83-jarige leeftijd.
Hij woonde aan de Helena Verburgstraat 5. Na de afscheidsviering in de Maria Middelareskerk
is hij gecremeerd op ‘Rhijnhof’.
Op 2 januari is Cornelia Maria
Staats-Vinken op 93-jarige leeftijd overleden. Zij woonde de
laatste jaren in ‘Robijnhof’. De
crematie-plechtigheid werd gehouden in Alphen aan de Rijn.
Op 20 januari overleed
Elisabeth Weenink-Vinkestijn
(beter bekend als Bep) op
83-jarige leeftijd. Ze woonde
aan de Margareth Simonskade
6. Na de uitvaartplechtigheid in
de Maria Middelareskerk is zij
begraven op ‘Rhijnhof’.
Wij leven mee met hen die hun
dierbare hebben moeten verliezen.

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.

Gezegend en Zalig Nieuwjaar!
Het is een mooie traditie dat we op de eerste zondag van
het nieuwe jaar elkaar als leden van de geloofsgemeenschap
een zalig of gezegend Nieuwjaar toewensen. We hebben
Gods zegen hard nodig om het met elkaar vol te houden.
Het stormt behoorlijk op de oecumene-zee.
Het geeft mij veel energie en moed, vertrouwen en hoop
dat u zo betrokken bent bij onze geloofsgemeenschap; dat
u mee denkt… mee bidt... mee moppert… en mee viert….!

Laten we hoop en vertrouwen putten uit de kerstverhalen
en vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan.
Ik wens u een stralend oecumenisch 2014.
Ingrid Weitenberg, voorzitter AKM

De waarde van rituelen en symbolen
Voor de derde keer gaat Marianne Hoogervorst met ons in
gesprek over de waarde van symbolen en rituelen.
Deze keer staat de Maaltijd van de Heer centraal, een onderwerp dat ons heftig bezig houdt.
U kunt aanschuiven voor het gesprek op zondag 2 februari
na de viering. Gelieve aan te melden bij Ingrid Weitenberg,
email: ingridjam@hotmail.com.

Compassie

Bij de terugblik op het afgelopen jaar, wil ik me beperken
tot Kerstmis. Kerstmis was voor mij een hoogtepunt met
prachtige inspirerende vieringen.

Wij hoorden van Lucas:
Christus is geboren,
weer opnieuw geboren, gewoon hier in de
Regenboog, zo maar een onbeduidend plekje
op deze aardbol.
Christus is geboren, God met ons, aanwezig,
herkenbaar, benaderbaar, net nu we God zo
hard nodig hebben.

jongen die zich verveelde, zijn boek aan een man die aan
huis gekluisterd was en zijn hondje aan een ziek meisje. Met
lege handen kwam hij bij Jezus aan, maar Maria verwelkomde hem hartelijk: het mooiste geschenk is dat je er bent.
De jonge koningen hadden goed naar het verhaal geluisterd: sommige hadden mooie geschenken bij zich, anderen
brachten alleen zichzelf mee: het mooiste geschenk.

Nieuwjaarsborrel

Driekoningen

We hoorden van Jesaja:
Het volk dat wandelt in duisternis zal een groot
licht aanschouwen.
Dat licht is gekomen met het kindje in de kribbe,
en van daaruit straalt het naar ons, op ons, in ons,
totdat wij zelf stralen van dat licht.

Wij hoorden van Johannes:
Het woord is vlees geworden en het heeft onder
ons gewoond.
Pater Moons interpreteerde het woord als ‘liefde’: de liefde
van God die menselijke gestalte heeft aangenomen en daardoor herkenbaar en tastbaar geworden is.
Ik denk aan het woord ‘oecumene’.
Het woord oecumene straalt al 40 jaar lang in de Merenwijk.
Het heeft onze harten veroverd en heeft handen en voeten
gekregen. De oecumene is zo in onze geloofsgemeenschap
geboren en gegroeid.
De wereld echter heeft de oecumene niet ontvangen, niet
aangenomen. Maar… de wereld heeft het licht van de oecumene niet kunnen doven. Waar de oecumene wel is aangenomen, heeft zij mensen tot elkaar gebracht, leef- en geloofruimte gecreëerd.
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Op zondag 5 januari hadden we
hoog bezoek in de Regenboog.
Uit de kindernevendienst kwam
een lange stoet koningen naar
het kindje Jezus in de kribbe. In
de kindernevendienst hadden zij
gehoord hoe de kleine Irineus
geleid door de ster op weg was
gegaan om de nieuwe koning
te bezoeken en hem mooie geschenken te geven. Maar onderweg had hij al zijn geschenken
weggegeven; zijn bal aan een

VIERINGEN
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
www.deregenboogmerenwijk.nl

STILTECENTRUM

Ook in februari en maart komen we weer bij elkaar om ons te
verdiepen in het onderwerp van compassie. Compassie betekent elkaar werkelijk zien en elkaar aan het hart gaan. Woorden als Vrijheid en Roeping horen daarbij, maar ook Liefde
en Rechtvaardigheid. Woorden die gaan over ontmoetingen
tussen mensen die vindplaatsen van God zijn. Ervaringen uitwisselen, naar elkaar luisteren en ook elkaar wat aan het hart
gaan, dat is waar deze ontmoetingen voor bedoeld zijn.
Van harte welkom, ook als je eerdere bijeenkomsten gemist
hebt. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te doen is er
telkens zowel ’s middags als ’s avonds een bijeenkomst over
hetzelfde onderwerp.
Data: ma 24 februari om 16.00 uur of di 25 februari om 20.00
uur; ma 17 maart om 16.00 uur of di 18 maart om 20.00 uur

Inge Smidt, pred.

Verandert ons geloven?
Tijdens het leven veranderen mensen, en daarmee verandert
hun manier van geloven. Misschien verandert ook de inhoud
van hun geloof. Maar verandert het geloof in een meer algemene zin ook niet? In het Gesprek op Zondag dat op 23
februari na de viering wordt gehouden, willen we die veranderingen verkennen, maar ook kijken naar de constanten.
We doen dat aan de hand van de beelden die we hebben van
God, en van de praktijken rond die beelden.
Onlangs heeft ds. Carel ter Linden in zijn boek ‘Wat doe ik
hier in Godsnaam’ geschreven dat hij niet meer gelooft in een
persoonlijke God, maar dat hij God nu verbindt met de krachten die deze wereld van binnenuit in stand houden en het
leven mogelijk maken. Vijftig jaar geleden veroorzaakte de
Anglicaanse bisschop Robinson veel commotie met zijn boek
‘Eerlijk voor God’ waarin hij korte metten maakt met het destijds gebruikelijke godsbeeld en God omschrijft als de grond
van ons bestaan. Het zijn zo maar twee spraakmakende voorbeelden van publicaties over een veranderd godsbeeld.
In de viering op zondag 23 februari gaat ds. E.P. Meijering
voor. Hij zal tijdens de preek ingaan op de beelden die mensen hebben van God. In het gesprek na de viering staat de
vraag naar onze eigen, al of niet veranderde beelden van God
centraal.
Peterhans van den Broek

Het Stiltecentrum van de
Regenboog is iedere werkdag van
10.00 – 22.00 uur geopend voor
persoonlijk gebed, meditatie of
het opsteken van een kaarsje.

Morgengebed
Iedere woensdagmorgen is er van
9.30 – 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 9.15-10.00 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 – 11.30 uur
bidden er moeders voor kinderen
en andere intenties. U bent altijd
welkom om mee te bidden of een
intentie in te brengen.

ACTIVITEITEN
Inloop-koffieochtend
Iedere woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur
vrij entree voor iedereen.
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Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de
maand van 18.00 – 20.00 uur
een smakelijk drie-gangen diner à € 7,50. Opgave verplicht
bij Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59.

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

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

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

Leerhuis
Oude Testament
Het Leerhuis Oude Testament wordt dit jaar gegeven
door ds. René Venema,
dominee van de Vredeskerk.
Als onderwerp heeft
ds. Venema gekozen voor
‘het offer van Abraham’ ofwel de ‘binding van Isaak’
(Gen.22). Achtereenvolgens
behandelt hij: wat doet dit
verhaal in de Bijbel (30 januari); het verhaal in de rabbijnse exegese (27 februari)
en Vader Abraham en zijn
zoon Isaak in de christelijke
traditie (27 maart).
Data: 30 januari, 27 februari
en 27 maart om 16.00 uur in
de Regenboog.
Graag opgeven bij
Ingrid Weitenberg,
E-mail: ingridjam@hotmail.
com of tel. 521 19 63.

Stille Omgang Amsterdam

Een herdersknaap, alleen en ongelukkig,

Op 2 april is de
Argentijnse Misa
Criolla te horen in de
Petruskerk, gezongen
door het Argentijnse
mannenkwartet Opus
Cuatro en een honderdkoppig koor van
de Stichting Leidse
Koorprojecten. Dirigent is Wim de Ru.

In de nacht van 22 op 23 maart is weer de Stille Omgang, uit het hele
land komen mensen naar Amsterdam om het Eucharistisch wonder
dat daar plaats vond te gedenken.
Bij de Stille Omgang loopt u door hartje Amsterdam langs de plaats van
het wonder. Al ruim een eeuw gaan ook mensen uit Leiden naar de Stille
Omgang. Voorafgaand aan de tocht is een H. Mis in de Pagagaai, een
kerk in de Kalverstraat, met pastoor Smith als hoofdcelebrant. De Stille
Omgang is een mooie manier om de wereld te laten zien dat de Kerk in
Nederland nog steeds leeft! Het is ook een goed moment, in de Vastentijd, om uit te drukken dat we Jezus willen volgen. Na afloop is er in de
parochiezaal van de H. Lodewijkkerk een hapje en een drankje om na
te praten. Intekenlijsten liggen binnenkort in Leidse kerken. Zie ook
www.stilleomgangleiden.nl. Meer info bij Willem Bakermans, 06 51 42
10 79 of e-mail willem.bakermans@solcon.nl. Kosten €10,-.

was bij zijn herderin met zijn gedachten
en met zijn hart, gepijnigd door de liefde.

Hij treurde niet, omdat de liefde hem kwelde,
het hinderde hem ook niet dat hij pijn had,
al was hij dan ook diepgewond van harte, maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten.

Want de gedachte alleen te zijn vergeten
door zijn bevall’ge herderin bewoog hem
zich af te laten beulen in den vreemde
omdat zijn hart gepijnigd werd door de liefde.

De jonge herder spreekt: Wee de onzaal’ge
die haar afkerig maakte van mijn liefde en
niet wil dat zij lust vindt in mijn bijzijn
en aan mijn borst die om haar lief wond is.

Na lange, lange tijd is hij gestegen
hoog op een boom, oop’nend zijn schone armen
en daar hangend is hij doodgebleven,

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Argentijnse componist Ariel
Ramírez zijn aanstekelijke Misa Criolla schreef. Tijdens het tweede
Vaticaans concilie werd de liturgie in de volkstaal toegestaan en
Ramírez gebruikte niet alleen de taal, maar ook de muziek van
zijn land: met ritmes als de dramatische Indiaanse yaraví en de
uitbundige chacarera en instrumenten als de bombo (Argentijnse
trom) en de charango (kleine gitaar). De vier mannen van Opus
Cuatro laten al ruim 45 jaar hun perfecte stemmenharmonie horen.
Soms a capella, vaak ook begeleid door diverse instrumenten die
ze zelf bespelen. In april heeft Opus Cuatro zijn 28e Europese tournee, voor het eerst weer sinds 2007.
Kosten € 20,- aan de kerk, in de voorverkoop € 18,- via koorleden
of www.leidsekoorprojecten.nl. Aanvang 20.15 uur. Meer informatie www.argentijnsemuziek.info.

Ron

- niets was hem wél en niets kon hem bekoren -

Catecheseaanbod voorjaar
In uw kerk en op www.rondomdekerk.nu vindt u
de nieuwe catechesefolder, voor elk wat wils: de Matteüspassie doorlezen, El Greco’s schilderijen bekijken, over het lijden… Én de lezing van onze bisschop
Van den Hende over het document van paus Franciscus: de Vreugde van het Evangelie. Datum donderdag 24 april Tijd 20.00 uur Plaats Parochiezaal Sint
Petrus, links naast de kerk. Vooraf celebreert de bisschop de H. Mis in de H. Lodewijkkerk, om 19.00 uur.
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De Tweemaster: school vieringen en godsdienstprojecten

Eind september fiets ik naar de Merenwijk, op
zoek naar de bovenbouwlokatie van de Tweemaster. Ik ontmoet Sabine Boons, leerkracht van
groep 7 en coördinator identiteit van deze RK basisschool. Ze vindt
de Tweemaster een prettige school, mede door het team van collega’s. De school is relatief ‘wit’ voor de Merenwijk en open naar ouders toe. “Waaruit blijkt voor jou de katholieke identiteit van deze
school?” vraag ik aan haar. “Allereerst uit de schoolvieringen rond
Kerst en Pasen, die plaats vinden in de kerk. Daarnaast hebben we
godsdienstprojecten, het scol-deugdenproject, waarmee we elke
6 weken één deugd behandelen met behulp van Bijbelverhalen en

zijn borst ten eind gepijnigd door de liefde.
H. Johannes van het Kruis

Johannes van het Kruis (+ 1592),
Kerkleraar van het ware katholieke gebed.
Preekte vaak over Maria en de Eucharistie.

In dit gedicht uit 1582-1584 bezingt hij de liefde van Jezus,
waardoor Hij bereid was voor ons aan het kruis te sterven. Jezus
is de herder, de herderin de mensheid, de Kerk, wij, ik. Zijn borst
is de op het kruis doorstoken zijde van Jezus. Dat we Hem vergeten en anderen afkerig maken van Hem kwelt Hem het meest.
Rondom de Kerk 28 Februari 2014

werkvormen, voor Kerst en Pasen gebruiken we een ander specifiek
project. Het is een voordeel dat alle leerlingen bij ons zich aangesproken voelen, want slechts een kleine minderheid is katholiek. Van
oudsher is de band tussen school en kerk hier zwak geweest.”

Kerstactie
Ze is dan ook dankbaar en enigszins verbaasd over het aanbod van ons
pastoraal werkers om de school te ondersteunen op RK-terrein. Vooral het
bibliodrama dat collega Marlène Falke aanbiedt, vinden ze interessant.
Ander aanbod van onze kant voor rondleidingen in kerken, het verzorgen
van gastlessen aan groepen 4 en 8 wordt in overweging genomen.
Op het eind van het gesprek vertelde
Sabine nog enthousiast over de traditie van de Kerstactie op school; leerlingen maken thuis en op school knut
selwerken en lekkernijen, die ze verkopen op een speciale en gezellige
verkoopmarkt op school (zie foto’s)
De opbrengst gaat naar Hulphond Nederland. Hulphonden leren mensen
met o.a. lichamelijk beperkingen te
helpen. Op die manier krijgt het geloof
ook handen en voeten.
Bas van Pampus, pastoraal werker
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Misa Criolla met Opus Cuatro

Liesbeth
Ammazzini (61)
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De herdersknaap
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Vrijwilliger in de Hartebrugkerk
Wat doe je?
Ik ben in 2009 begonnen als bezorger van de Rondom
de Kerk, na een oproep van Ton Peters nog. Na de dood
van mijn man, in 2010, werd ik ook lector, ik had het
eerder al 21 jaar in de Josephkerk gedaan. Mooi om
te doen, zo ben je veel meer betrokken bij de viering.
En toen vroegen ze of ik ook mee wilde doen met het
schoonmaken van de kerk. We zijn nu met z’n achten,
ik coördineer het. Ik ben overigens ook lid van de
lekenorde van de Franciscanen.
Hoe het gaat in de praktijk?
Ik denk dat ik wekelijks wel een aantal uren bezig ben
voor de kerk. Daarnaast breng ik Rondom de Kerk naar
zo’n 45 adressen, op de fiets, kriskras door de hele
stad. In het begin deed ik er drie uur over, ik deed het
volgens de postcode op de adressen. Maar ik ontdekte
al gauw allerlei tussendoorweggetjes en nu lukt het
me in een uur.
De kerk schoonmaken kost iets meer dan een halve
dag. We beginnen met koffie en dan verdelen we de
taken. Het is heel gezellig, en het werk geeft ook veel
voldoening en waardering. Sommigen van ons doen
het altaar, anderen doen weer de banken en de kruiswegstaties, de wc’s en de sacristie. In het begin was
er wat achterstallig onderhoud, maar nu loopt alles op
rolletjes. Het is leuk hoe de mensen je aanspreken als
je in de kerk bezig bent. Zo vertelde een buitenlands
meisje me laatst dat ze een kaars opsteekt in de kerk
zolang als ze in Nederland is. Ze is niet katholiek maar
wil ons graag komen helpen.
Hoe ben je hier gekomen?
Ik ging als kind altijd naar de Hartebrugkerk. Ik woonde daar in de buurt, mijn vader had een kapperszaak op
de Korte Mare en wij woonden daar ook. In 1977 ging ik
in de Merenwijk wonen en ging ik naar de Josephkerk,
ook vanwege de jongerenmissen van pater De Ridder. Ik
hoorde daar dat ze de Hartebrugkerk de ‘hoedenkerk’
noemden en de Josephkerk de ‘pettenkerk’. Later ben
ik weer teruggegaan naar de Hartebrug vanwege de
Franciscaanse sfeer. Ik voel me hier voor 100 % thuis.
Wat drijft je?
Het geeft je leven zin als je iets kunt betekenen voor
anderen, als je in de geest van Franciscus anderen belangeloos kunt dienen. Eigenlijk ben ik al met al wel
dagelijks bezig, in wat voor hoedanigheid dan ook.
Het geeft veel voldoening als je zo iets kunt bijdragen
aan de kerkgemeenschap.
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: Viering

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 15 februari tot en met 6 april 2014
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