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Het is de zondag van Carnaval. Het gonst in de  
H. Lau rentiuskerk. Meer dan 300 Stompwijkers 
vullen de banken, ondanks een ietwat laat, ja bij-
na vroeg afgelopen Prinsenbal de avond tevoren. 
Prins Erwin is er, met zijn complete Raad van Elf. 
Ook jeugdprins Timo geeft acte de présence, met 
zijn gevolg. Iedereen is in vol ornaat. 

Oud-prins Jan II (Jan Luiten) achter de lezenaar in de volle kerk.

“Pasen is een prachtverhaal”

De aandacht gaat echter uit naar het 
koor van maar liefst 35 oud-prinsen 
van carnavalsvereniging ‘De Gaan-
ders’, dat naar al weer 40 jaar oud 
gebruik de Carnavalsmis komt op-
luisteren. Oud-prins Jan II, in het 
dagelijks leven Jan Luiten, vertelt 
tevoren in de pastorie bij een bak 
koffie: “We repeteren al sinds begin 
januari. En rond de Carnaval zijn we 
tien dagen bezig met optredens bin-
nen en buiten Stompwijk. Maar de 
Carnavalsmis, dat wil geen enkele 
oud-prins missen. Ze doen bijna alle-
maal mee, alleen degenen die elders 
wonen of ziek zijn, zijn afwezig. Want 
Carnaval geeft het dorp samenhang 
en een positieve uitstraling. En na-
tuurlijk, Carnaval is ook een opmaat 
naar Pasen. Het zegt de een mis-
schien wat meer dan de ander, maar 
iedereen weet waar het om gaat.” Wat 

Pasen betekent voor hem zelf? “Het is 
een mooi en wonderlijk feest, met een 
prachtverhaal. Het geeft je houvast. 
Dit te mogen vieren is een voorrecht.”

Je medemens waarderen
We gaan naar de Carnavalsmis. Pas-
toor Gerard de Gilde, hij is in zijn jaren 
in Brabant door de wol geverfd, komt 
de kerk binnen met een speciaal in de 
pastorie opgeduikelde bonnet op zijn 
hoofd. En hij heeft voor de gelegen-
heid een preek op rijm voorbereid. 

Carnaval is: “De kans om je mede-
mens te waarderen, want achter de 
maskers zitten dames en heren.” Het 
prinsenkoor zingt de Mis mee, met 
krachtige en sonore stemmen. Op 
plechtige momenten gaan de steken 
eerbiedig af. En na afloop gaan de 
feestelijkheden moeiteloos over naar 
het café. Het valt niet uit te sluiten 
dat de laatste woorden van de preek 
nog na-echoën: “De moraal van dit 
verhaal? Het gaat niet om de enke-
ling, maar om ons allemaal.” 

H. Vormselviering op 17 mei
Op zaterdag 17 mei is om 19.00 uur de H. Vorm-
selviering in de Sint-Petruskerk. Heel wat jonge-
ren en een aantal volwassenen ontvangen dan 
dit kostbare Sacrament van de heilige Geest. We 
hopen u als parochiaan van onze de HH. Petrus 
en Paulusparochie mee komen vieren om te laten 
zien dat we de Vormelingen steunen in hun keuze!

Paasfolder voor jong en oud
In de Paasfolder ‘Pasen, Het leven vieren’, die ach-
terin de kerken ligt, wordt op een eigentijdse ma-
nier uitgelegd wat Pasen is. Dit jaar ook met apar-
te teksten voor kinderen, die bijvoorbeeld ouders 
of grootouders kunnen voorlezen. De folder is ook 
heel geschikt om door te geven aan mensen die 
de betekenis van Pasen wat vergeten zijn.
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In gedachten...

Pasen is het grootste katholieke 
feest, al mogen we elke zondag  
Pasen in het klein vieren. De YouCat 
(171) stelt: “De belangrijkste ere-
dienst van de wereld was de viering 
van het Pascha van Jezus met zijn 
leerlingen  de avond voor zijn dood. 
De leerlingen dachten dat Jezus 
de bevrijding van Israël uit Egypte 
vierde. Maar Jezus vierde de be-
vrijding van de hele mensheid uit 
de macht van de dood. Destijds in 
Egypte had het ‘bloed van het lam, 
de Israëlieten tegen de doodsengel 
beschermd. Nu zou Hij zelf het Lam 
zijn wiens bloed de mensheid redt 
van de dood. De dood en verrijzenis 
van Jezus zijn het bewijs dat je kunt 
sterven en tegelijk het leven kan 
winnen.”

Terwijl ik dit schrijf, ben ik een beet-
je aan het afkicken van twee intense 
weken Olympische Spelen met bui-
tengewoon mooie sporten. Nederland 
heeft uitzonderlijk goed gepresteerd. 
Natuurlijk heb ik genoten van de vele 
overwinningen, soms meer van een 
bronzen dan van een gouden plak, 
afhankelijk van de reactie en het 
verhaal van de sporter. Want wat heb-
ben sommigen een weg afgelegd . Je 
ziet als kijker emotionele atleten met 
momenten van nederlaag, victorie 
en glorie, maar niet de vele offers en 
moeilijkheden die eraan vooraf gin-
gen. Zo schijnt de schaatser Stefan 
Groothuis door diepe dalen gegaan te 
zijn, alvorens hij zijn prachtige over-
winning kon vieren met een gouden 
plak. Lichamelijke hindernissen 
(virussen), psychische ellende (de-
pressie) en wellicht ook geestelijke 
moeilijkheden zijn hem niet be-

Hoevelen die binnen de kerk zijn, 

zijn daar buiten,

en hoevelen die er buiten zijn

zijn binnen.

H. Augustinus van Hippo, 
bisschop, theoloog, filosoof en kerkvader

13 november 354 – 28 augustus 430

Aftrap Landelijke Toer van 
Hoop in Leiden!

Lezing op 15 juni
Voor de Vrienden van begraafplaats 
Zijlpoort is op zondag 15 juni om 
15.00 uur in de kapel op de begraaf-
plaats, weer een interessante lezing, 
gehouden door Piet de Baar. Hij be-
licht de tijd vanaf de 17e/18e eeuw 
tot de aanleg van de begraafplaats.

Hartebrug 2. Diaconie 3. Huisbezoek 
4. Straatevenement 16.00 Korte eva-
luatie, gebed en gezellige afsluiting 
16.30 Einde.
Onder anderen de broeders van Sint 
Jan, de Blauwe Zusters, Kisikids, 
doen eraan mee. Het parochieteam 
stimuleert al onze geloofsgemeen-
schappen met de opgedane ervaring 
iets in de eigen omgeving voort te 
zetten! Opgave uiterlijk 17 mei en 
info bij Bas van Pampus (pw) pwbas-
leiden@gmail.com of 06 52 24 68 26.

spaard gebleven in de aanloop naar 
de Spelen… Maar zijn coach bleef 
in hem geloven, en natuurlijk gaf 
de sporter het ook niet op. Wij heb-
ben in ons geestelijk leven ook zo’n 
coach, namelijk de Heilige Geest, 
die het in ons blijft zien zitten en 
die ons helpt om moeilijkheden te 
overwinnen.

Opstaan vanuit aardse banden
We staan nu aan het begin van de 
Paastijd, maar gaan eerst veertig 
dagen vasten, een tijd van wat ont-
beringen en offertjes, om te komen 
tot het hoogtepunt van het Kerke-
lijk jaar, Pasen! Jezus verrijst uit 
de dood, opent de deur naar eeuwig 
leven, en behaalt voor ons de over-
winning over zonde en dood. En als 
we Hem volgen mogen wij ook een 
verrijzenis-leven leiden. Wat houdt 
dat in? 
God roept ons om op te staan vanuit 
aardse banden, vanuit zonde, traag-
heid en depressie, wantrouwen, 
vrees en alles wat een blokkade 
vormt tot een leven in volheid.  
Jezus roept ons op om in Zijn spoor 
op te staan tot schoonheid, heilig-
heid, tot vreugde en vrede, tot da-
den van liefde. Iedere dag zullen 
er dingen komen op onze weg, die 
we in de geest van het graf of in de 
geest van de verrijzenis tegemoet 
kunnen treden. Met de Geest van 
Jezus kunnen we de overwinning 
halen, net als Paulus heeft gedaan. 
Hij kon op een gegeven moment 
zeggen: “Ikzelf leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij.” Zo wil en kan 
Jezus verrijzen in uw, jouw en mijn 
en ieders  leven…Zalig Pasen! 

Bas van Pampus, pastoraal werker

HH. Petrus en Paulusparochie

Pasen:een verrijzenis-leven leiden…
Zaterdag 24 mei is een unieke dag om te inspireren en geïnspireerd te 
worden als parochianen van onze HH. Petrus en Paulusparochie. In na-
volging van de oproep (‘Avanti’) van onze paus om de kerkdeuren open 
te zetten en naar buiten te treden, vindt in Leiden de aftrap plaats van 
deze Landelijke Toer.

Contactadressen
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: Hartebrugpasto rie, 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.

Alle mensen die zich inzetten voor 
hun geloofsgemeenschap zijn uitge-
nodigd om deze aftrap mee te maken, 
in het bijzonder leden van de pasto-
raatgroepen, beheercommissies. 
Het programma: 9.00 uur ontvangst 
en uitleg van de dag (Steenschuur 19 
entree) 9.30 uur Eucharistieviering 
H. Lodewijk 10.00 uur Koffie 10.30 
uur Inleidingen en uitwisseling en 
workshops 12.45 uur Lunch in tuin 
met verrassing 13.45 uur Er op uit; 
keuze uit vier opties: 1. Open kerk 
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Rondom de Kerk is een uitgave van 
de HH. Petrus en Paulus-parochie (met parochiekernen in Leiden, 
Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude
Rijndijk) en het RK-vicariaat Merenwijk (De Regenboog).

Het stukje over de 
Vrienden van begraaf-
plaats Zijlpoort in de 
vorige Rondom de 
Kerk heeft onder meer 
als reacties opgeleverd 
dat de financiële bij-
drage van € 25,- om 
vriend te worden wel 
erg goedkoop is. Onze 
begraafplaats is toch 
van onschatbare waarde!

Natuurlijk daar heeft u gelijk in, was 
mijn antwoord op deze opmerking, 
maar dit is het minimale bedrag en 
een hoger bedrag is zeker welkom. 
Als u een aantal jaren, minimaal 5 
jaar, een schenking wil doen en u 
bent bereid dit met ons schriftelijk 
overeen te komen dan is het bedrag 
fiscaal aftrekbaar, zonder de drempel 
van 1%. 
Als u eenmalig in totaal meer dan 
1% van uw belastbaar inkomen aan 
goede doelen schenkt, en daar is de 
begraafplaats Zijlpoort er natuurlijk 
een van, dan mag u het bedrag boven 
de 1% ook van uw belastbaar inko-
men aftrekken. Dan betaalt de fiscus 
ook een beetje mee om ‘De toren er 

weer boven op te helpen’. (Ditzelfde 
geldt ook als u aan uw parochiekern 
wilt schenken.)
Voor vragen en aanmelding als 
vriend kunt u zich wenden tot: Vrien-
den van de begraafplaats Zijlpoort, 
Wilbert Hettinga, 071 5143 191 of 
wilbert.hettinga@hotmail.nl. Bank 
NL86INGB0006 2810 65. 

Wilbert Hettinga
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Interview
Tekst: José Miltenburg

grijpende gebeurtenis in mijn leven 
vond ik het uiteindelijk een heilige 
opdracht om het verleden achter me 
te laten en me weer op de toekomst 
te richten. Kijk naar het geloof en 
de kracht van iemand als Job uit het 
Oude Testament. Hij verloor alles, 
maar bleef geloven in een betere toe-
komst. Nou kun je natuurlijk nooit 
weten wat je nog overkomt en of je 
deze houding dan volhoudt, maar ik 
hoop dat dit mij gegeven is. 

Geen grote idolen
Ik heb geen grote idolen, het zijn de 
gewone mensen die mij inspireren, 
mensen die iets tot stand brengen. De 
samenleving hangt van vrijwilligers 
aan elkaar. Denk maar aan de sport-
verenigingen en hoeveel jongeren - 
soms ook heel moeilijke jongeren - zij 
opvangen. Denk aan de muziekwe-
reld, de kerken, de zorg, het kan niet 
zonder al die vrijwilligers. Ik ben zelf 
ook actief in organisaties zoals de 
Elfstegentocht, de f latvereniging en 
Rotary. Ik ben 30 jaar bestuurslid ge-
weest van Orgelstad Leiden. En ik ben 
betrokken geweest bij de restauratie 
van het orgel in de Lodewijkkerk. 
Dit is een prachtig historisch instru-
ment, een deel van de pijpen is uit de 
17e eeuw. Ook heb ik de Lodewijkkerk 
geholpen om het carillon weer aan de 
praat te krijgen. 
Twee jaar geleden was ik medeoprich-
ter van het Leids Carillongenootschap. 
Jaren geleden heb ik eens een kwajon-
gensstreek uitgehaald door midden in 
een warme zomernacht het stadhuis-
carillon Stille Nacht te laten spelen. 
Doe ik nu niet meer! Jammer, hè?”

“De samenleving 
hangt van vrijwilligers aan elkaar”

Hein van Woerden is geboren in 
Oegstgeest in 1949 maar woont 
al sinds 1973 in Leiden. Hij heeft 
maar één werkgever gekend en 
dat is de gemeente Leiden. Daar is 
hij ‘Chef Kabinet’. Hij is een Bour-
gondiër en houdt van kunst en 
muziek. Op zondagmorgen kun je 
hem vinden in de Hartebrugkerk. 

te gaan. Ik vond het te gemakzuchtig 
om thuis te blijven en met dat besluit 
ben ik tot op de dag van vandaag blij. 
Een uurtje in de week van bezinning 
en innerlijke verdieping.” 

“Een beetje jezuïetisch”
 “Als gesjeesde student ging ik in 
Leiden wonen. Mijn eerste baan was 
bij de gemeente Leiden en daar ben 
ik nooit meer weg gegaan. Ik ben 
Chef Kabinet, ik bereid zaken voor 
die aan de burgemeester zijn toege-
wezen. Denk daarbij aan de regeling 
van Koninklijke onderscheidingen, 
het begeleiden van bezoek van au-
toriteiten, leden van het Koninklijk 
Huis en buitenlandse gasten. Heel 
bijzondere ontvangsten waren voor 
mij het bezoek van de Koninklijke  fa-
milie aan Leiden op Koninginnedag 
2000 en van George Bush sr. in 1989. 
Op het Bonaventura heb ik HBS-A ge-
daan met uitstekend taalonderricht: 
Engels, Duits en Frans. Dit komt mij 
bij de vele internationale contacten 
uitstekend van pas.” Hein zit vol met 
verhalen. “Ik ben een Bourgondiër, 
ik hou van kunst, klassieke muziek, 

van de rijke Roomse cultuur en 
van het blije dat daarin zit. Ik 
ben onrustig en nieuwsgierig. Ik 
breng graag mensen met elkaar 
in contact, mensen die iets voor 

elkaar kunnen betekenen zodat 
er iets moois tot stand gebracht kan 

worden. Ik ben tegelijkertijd wel een 
beetje jezuïetisch, de regeltjes half 
omzeilend, niet uit gemakzucht maar 
alleen om een beter doel te bereiken. 
Ik wil ook positief in het leven staan 
en niet verzuurd raken. Na een in-

Als je bij Hein de woonkamer binnen-
komt, zou je het liefst eerst een kwar-
tier lang om je heen kijken naar alles 
wat er hangt en staat: een klein pijpor-
gel, een vleugel, een mini-harmonium, 
de muur vol prachtige schilderijen 
– landschappen, stillevens, penteke-
ningen, portretten – alles vind ik er. En 
daarnaast nog kruisbeelden, kandela-
ren, heiligenbeelden. En een schilderij 
met daarop ‘zijn’ Hartebrugkerk. Eén 
ding is duidelijk: Hein is een liefheb-
ber van schilderkunst en muziek en 
hij houdt van Rome. Ik word joviaal 
ontvangen en krijg gelijk een glas wijn 
ingeschonken. Hein: “Ik kom uit een 
oerdegelijk katholiek gezin met een 
Bourgondische en ook enigszins libera-
le inslag. We waren met zes kinderen.” 

Franciscaanse spiritualiteit
Hein bladert een familiefotoalbum 
door en bemerkt hoe vrolijk het in zijn 
familie er aan toe ging. ”Als kind ben 
ik al veel in aanraking gekomen met 
de franciscaanse spiritualiteit. Ik was 
misdienaar bij de franciscanessen die 
in het klooster naast ons woonden, ik 
ging naar het Bonaventura in Lei-
den waar toen nog verscheidene 
paters les gaven. En nu ga ik 
zondags naar de Hartebrug-
kerk, tot voor kort een francis-
caner kerk, waar gelukkig nog 
vaak franciscanen voorgaan. De 
eredienst straalt er rust uit, men 
kijkt niet op vijf of tien minuten. Er is 
een tijd geweest dat ik niet meer naar 
de kerk ging. Maar dat was eigenlijk 
een soort rare luiheid. Op een gege-
ven moment kwam ik in de Hartebrug 
terecht en besloot weer naar de kerk 

“Ik breng 
graag mensen 
met elkaar in 

contact”
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Opbrengst Kerstbonnenactie 2013
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Heiligverklaring twee pausen op 27 april
De pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II worden op 27 april in Rome 
heilig verklaard. Er worden zo’n vijf miljoen pelgrims verwacht. De Poolse paus 
Karol Wojtyla wordt heilig verklaard na de erkenning van een tweede wonder 
op zijn voorspraak, de genezing van de Costa Ricaanse Floribeth Mora Diaz. De 
Italiaanse paus Angelo Roncalli wordt heilig verklaard zonder officiële erken-
ning van een tweede wonder op zijn voorspraak. Paus Franciscus heeft gebruik 
gemaakt van zijn bevoegdheid om van het gebruikelijke pad af te wijken. De 
zondag van de heiligverklaring, 27 april, is de tweede zondag na Pasen, die 
op initiatief van paus Johannes Paulus II als Barmhartigheidszondag wordt  
gevierd.  Bron: o.a. Katholiek Nieuwsblad
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Het bisdom Rotterdam organiseert, zoals elk jaar, weer een kamp voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar, voor tieners van 13 en 14 jaar en voor jongeren van 15 
tot en met 17 jaar. Alle kampen zijn in de periode van 27 juli tot en met 2 au-
gustus en vinden plaats in een scoutinggebouw in een bosrijke omgeving. Het 
thema voor alle kampen is dit jaar ‘Een koning te rijk’, geïnspireerd op het ver-
haal van David, die als kleine jongen door God wordt uitgekozen om koning van 
Israël te worden. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot… Er is veel aandacht 
voor ontspanning met elkaar in sport en spel. Voor meer informatie en aanmel-
ding: Fredi Timmermans, 010 2815184 of pastoraledienstverlening@bisdom-
rotterdam.nl. Zie ook www.bisdomrotterdam.nl of de folder achterin de kerken.

Vakantiekampen voor kinderen, tieners en jongeren

Van 17 mei tot 6 juli zijn dertien moderne altaarstukken te zien en begint 
een mooi programma op zes locaties in Leiden over Toegewijde Kunst. Op 
17 mei is ook een Lieddag ‘Onstilbare tonen en sprekende beelden’ o.l.v. 
Wim de Ru en Jan Hulsbergen van 10.30 tot 16.00 uur in de Hooglandse 
Kerk. Om 17.30 uur is daar ook de opening van de expositie.

het leven. 
De dertien moderne altaar-
stukken prikkelen de fantasie en de 
creativiteit van kijkers en zorgen voor 
een boeiende ontdekkingstocht naar 
datgene wat van waarde is in onze tijd. 
Ook werken de kunstwerken als vlieg-
wiel voor een uitgebreid scala aan acti-
viteiten op onder meer het gebied van 
kunst, historie, religie, en maatschap-
pelijke inzet.
Op 23 april start een inleidend pro-
gramma met een lezingencyclys  
‘Altaarstukken door de eeuwen heen’, 
door Studium Generale Universiteit 
Leiden op vier opeenvolgende woens-
dagavonden van 19.30 tot 21.00 uur. 
Meer informatie en het uitgebreide pro-
gramma op de verschillende locaties 
ziet u op www.toegewijdekunst.nl.

Bakkerij, Centrum voor kunst, cul-
tuur en ontmoeting Sijthoff, Museum 
de Lakenhal, de Tuin van de Smid 
in park Cronesteyn, begraafplaats 
Rhijnhoff en Studium Generale Uni-

versiteit Leiden

Waar lopen wij warm voor?
Toegewijde Kunst draait om 
de vraag wat voor ons men-
sen van nu heilig is. Wat wil-
len wij hoog houden? Waar 
lopen wij warm voor? Met de 
expositie en de activiteiten 
er omheen willen de kunste-
naars én de deelnemende or-
ganisaties mensen inspireren 
en motiveren om met elkaar 
op zoek te gaan naar ant-
woorden op deze vragen bij 

De opbrengst van de Kerstcollecte 
in de protestantse wijkgemeenten 
en De Regenboog, voor de Kerstbon-
nenactie van De Bakkerij was  
€ 2.309,10. De Leidse Studenten Ek-
klesia droeg € 250,- bij en vanuit de 
Parochiële Caritasinstelling (PCI) 
kwam € 2.500,-. Overige externe 
fondsen, particulieren en de bijdra-
ge van de Stichting Urgente Noden 
brachten het totaal op € 29.809,10. 
De vaststelling van een diaconaal 
doel voor de Kerstcollecte is van-

ouds een traditie 
binnen de Protestant-
se gemeente Leiden. In 
2013 zijn 818 huishou-
dens door verschil lende or-
ganisaties en geloofsgemeenschap-
pen aangemeld, die gezamenlijk in 
aanmerking kwamen voor 2717 bon-
nen: 256 alleenstaanden, 45 echtpa-
ren, 291 alleenstaanden met kinde-
ren, 220 echtparen met kinderen en 6 
gezinnen met meerdere volwassenen. 
Alle gulle gevers hartelijk dank!

Samen werken naar werk!
Onder dat motto bestaat er sinds eind januari de mogelijkheid om deel 
te nemen aan Jobgroups. Vanuit De Bakkerij is Bram van Mil als vrijwil-

liger aanspreekpunt voor dit nieuwe project dat indivi-
duele werkzoekenden helpt om werk te vinden. 

Herdenking 
Jodenvervolging

Expositie Toegewijde Kunst: 
wat is ons heilig?

huilen klinkt door in het huilen van 
zo veel jongeren vandaag, over de 
hele wereld. Het herdenken van wat 
gebeurde is nodig om herhaling te 
voorkomen. We doen we een beroep 
op u om jongeren vanaf 12 jaar in uw 
omgeving te stimuleren deze altijd 
indrukwekkende bijeenkomst bij te 
wonen! Meer informatie www.raad-
vankerkeninleiden.nl.

Op zondagavond 11 mei is om 
19.00 uur de jaarlijkse bijeen-
komst Herdenking Jodenvervol-
ging in de Hooglandse Kerk. De 
herdenking is dit jaar speciaal  
gericht op jongeren. 
Alle mensen die bereid zijn om niet 
te vergeten, of ze nu Jood zijn of 
niet, gelovig of ongelovig zijn uit-
genodigd. De Leidse scholiere Lotte 
Adler (17 jaar) schreef: “Ik zing, 
terwijl het binnen in me huilt”. Dat 

Geen recht op medicijnen?
Veel vluchtelingen die in ons land komen 
hebben als gevolg van traumatische ervarin-
gen in hun thuisland psychische en licha-
melijke klachten. De medisch noodzakelijke 
zorg voor onverzekerbare vreemdelingen 
wordt vergoed door het College voor Zorg-
verzekeringen (CVZ). Het CVZ heeft echter 
per 1 januari bepaald dat de apotheek een 
eigen bijdrage van € 5,- per voorgeschreven 
medicijn moet vragen. De minister schijnt te 
vergeten waarom deze regeling van kracht 
is geworden: er is een groep mensen die vol-
gens de norm van de Tweede Kamer en de 
regering medisch noodzakelijke zorg moet 
ontvangen terwijl zij zichzelf op wettelijke 
basis niet kan en mag verzekeren, niet mag 
werken en geen uitkering kan verkrijgen. 
Vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij is over 
deze kwestie overleg gepleegd met het GIL 
(Gezondheidszorg voor Illegalen) om te kij-
ken of we in ieder geval lokaal een tijdelijke 
oplossing kunnen vinden voor dit probleem. 
We houden u op de hoogte!

Aan deze opening werken mee: Meta 
Knol, directeur Museum De Lakenhal 
en Hanneke de Munck, beeldhouw-
ster en initiator van Toegewijde 
Kunst. De Munck is geïnspireerd door 
15e eeuwse altaar-
stukken in Slowakije 
en nodigde collega-
kunstenaars in bin-
nen- en buitenland 
uit een ruimtelijk 
object te maken, ge-
wijd aan een heden-
daagse waarde.
Deelnemende loca-
ties en organisaties 
zijn: Hooglandse 
Kerk (foto), Openba-
re Bibliotheek, Dia-
conaal centrum De 

Jezelf als norm?
Nederland was een paar dagen het centrum van de 
wereld, tijdens de Nucleaire Veiligheidsconferentie 
op in Den Haag. Wel 53 wereldleiders bezochten 
onze Hofstad. Ik vond het mooi, dat president 
Obama ons kleine land had gevraagd om deze 
bijeenkomst te organiseren. En dat hij enkele van 
onze mooie musea bezocht en in nota bene Noord-
wijk overnachtte. Het hotel waar ook steeds de 
voetballers van ons Nederlands elftal slapen… 

Centrum van de wereld. Er kwam een vrouw in 
beeld die in het gebied rond het World Forum, 
waar de conferentie was, woonde. Ze vertelde 
heel serieus dat het bijzonder veel overlast gaf. 
Ze moest een paar dagen een alternatieve route 
lopen voor het uitlaten van haar hondje. Het valt 
me altijd al wel op dat als sommige mensen een 
dingetje dat ze even niet naar hun vaste gewoonte 
kunnen doen, belangrijk genoeg vinden om dat 
maar aan deze en gene met een camera en micro-
foon te laten weten. En dan zeggen ze ook nog 
‘dat dat allemaal van onze belastingcenten wordt 
betaald’, alsof ze hoogstpersoonlijk tegen hun zin 
hebben bijgedragen aan een belangrijke bijeen-
komst. Dat stemt mij droevig. Kun je zelf nu niet 
íets breder kijken en het belang zien van andere 
mensen en zaken?

Jezelf als uitgangspunt. Onze minister-president 
Rutte hield als voorzitter van de nucleaire top 
een persconferentie. Na een vraag over de Zwarte 
Piet-discussie sprak hij: “Mijn vrienden op de 
Nederlandse Antillen zijn altijd blij wanner het 
Sinterklaas is, omdat ze zich dan niet hoeven te 
schminken. Als ik Zwarte Piet speel, ben ik dagen 
bezig het spul van mijn gezicht te wassen.” Ja, 
leest u dit citaat nog maar een paar keer… 
Natuurlijk is het lastig, om je te verplaatsen in an-
dere mensen, een andere blik op een situatie wer-
pen dan die onmiddellijk uit jezelf opkomt, eerst 
wat nadenken voordat je wat doet of zegt, je eigen 
situatie soms wat relativeren. Dat vergt oefening, 
veel oefening. Daarin worden mensen denk ik niet 
meer zo in gestimuleerd. 

Ook hebben velen de navolging van Christus naast 
zich neergelegd. Terwijl de boodschap van Hem zó 
goed is als het gaat om het juist níet jezelf en je 
eigen behoeften en verlangens als uitgangspunt 
te nemen. Dat het zoveel beter het is als je (ook) 
vanuit een andere kant, vanuit een ander mens 
probeert je houding en visie te bepalen. Door de 
ogen van Christus kijken, daar krijgen we een 
mooie samenleving van. Joke Sorgdrager

Een Jobgroup is een groep mensen 
die op zoek is naar werk en elkaar 
daarbij helpt. De groep gaat gedu-
rende zeven bijeenkomsten met el-
kaar aan de slag onder professionele 
begeleiding. Het gaat om mensen 
die óf werkloos zijn, óf al werk heb-
ben en ander werk zoeken, óf aan het 
eind van hun studie hulp nodig heb-
ben om aan een baan te komen. In 
de groep kunnen zij elkaar helpen, 
bijvoorbeeld met praktische tips en 
ervaringen. JobGroups biedt hulp bij 
zaken zoals het opstellen van een 
goed curriculum vitae (CV), hoe je je 

goed kunt presenteren, hulp bij het 
op- of uitbouwen van een netwerk 
aan contacten en meer inzicht en 
vertrouwen krijgen in jezelf. Na af-
loop van de Jobgroup heeft een deel-
nemer beter inzicht in eigen talenten 
en ontwikkelpunten en kan beter ge-
bruik te maken van een netwerk aan 
contacten. Meer informatie op www.
jobgroups.nl of mail naar Bram van 
Mil (bvanmil@debakkerijleiden.nl). 
Jobgroups is een landelijk initiatief 
van Stichting Encour, die ook aan de 
wieg stond van Schuldhulpmaatje.
nl. Jobgroups Leiden kwam tot stand 
in samenwerking met Diaconaal 
Centrum De Bakkerij en de Stichting 
Voor Elkaar Leiden.

Yad Vashem
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Het overleg met de Beheercommis-
sie en Pastoraatgroep enerzijds en 
het bisdom anderzijds is intussen op 
gang gekomen. Met welk doel? Er zijn 
op de informatieavond eind 2013 veel 
suggesties gedaan door de parochi-
anen hoe de Sint Jan aangepast zou 
moeten worden voordat de Christus 
Dienaar gesloten en verkocht kan 
worden. Die ideeën worden verwerkt 
in de verbouwingsplannen. Het is de 
bedoeling dat (een deel van) de kerk, 
die naast de begraafplaats ligt maar 
ook aan populaire fietsroutes, meer 
open zal zijn dan nu
.
Slagkracht Beheercommissie De 
Goede Herder versterkt
In De Goede Herder is de slagkracht 
van de Beheercommissie versterkt 
om vaart te krijgen de herinrichting 
van de Meerburgkerk. Ook de banden 
met het bouwbureau van het bisdom 
worden door het bestuur aangehaald, 
want er wordt nu al jaren gepraat en 
de energie en enthousiasme sijpelen 
weg. Ook kerkgangers van De  
Menswording die nu al lange tijd 
moeten leven met het idee dat hun 
kerk dicht moet, worden ongedurig.

Giften Kerkbalans
De eerste indrukken van de Actie 
Kerkbalans bevestigen het beeld 
van een gestage teruggang die ook 
landelijk optreedt. Een oproep dus 
toch vooral te blijven bijdragen via 
de bank of de collecteschaal! U weet 
misschien al dat u ook zonder tussen-
komst van een notaris uw gift kunt 
aftrekken van de belasting? Uw  
secretariaat weet er meer van. Uw 

Wat is er in de vastentijd te melden van de bestuurs
tafel van uw parochie?
De keus om de Christus Dienaarkerk in Zoeterwou-
de Dorp te sluiten is bekend gemaakt. De ligging 
van deze naoorlogse kerk midden in het dorp moest 
het afleggen tegen het feit dat de Sint Jan naast de 
begraafplaats ligt. De bisschop neemt het eigenlijke 
besluit om de kerk ‘aan de eredienst te onttrekken’ en 
doet dat zodra hij ervan overtuigd is, dat het proces van 
raadpleging van de parochianen zorgvuldig is geweest. 

dat extra pijn. We doen onze uiterste 
best het ‘eerlijk te verdelen’ maar 
kunnen de ogen niet sluiten voor de 
broze gezondheid van sommige eme-
riti. Ik hoop dat we het gevoel van 
saamhorigheid (‘Diomplor’) waartoe 
de Vastenaktie ons oproept ook in 
eigen huis vast weten te houden met 
Pasen, waarnaar we allemaal op weg 
zijn.

Wilbert van Erp, vicevoorzitter  
HH. Petrus en Paulusparochie

geld blijft ook na de fusie bestemd 
voor uw eigen parochiekern.

Saamhorigheid vasthouden
U zult misschien merken dat het aan-
tal vieringen in De Goede Week en 
met het Hoogfeest van Pasen lager is 
dan voorheen. Dat komt deels door 
wensen van de bisschoppen aangaan-
de het karakter van de vieringen, 
maar ook doordat er steeds minder 
voorgangers en kerkgangers zijn – 
uitzonderingen daargelaten. Als er 
meer koren zijn dan vieringen, doet 

Rondom Films
door Judith Koren

Nog niet zo heel lang geleden was ik op  
vakantie in Friesland. Het sneeuwde be-
hoorlijk. Mijn vriendin en ik besloten een 
wandeling te gaan maken, en het lot had be-
paald dat langs ons huis toevallig een mooie 
route liep, voorzien van – jawel – witge-
schilderde routepaaltjes. Een wandelroute 
met witte paaltjes volgen in de sneeuw is 
vragen om problemen: we zijn uiteraard vre-
selijk verdwaald.
Zo moet pastoor Erik Angstrom in Nor’easter
zich ongeveer gevoeld hebben. Verkleumd, 
de sneeuw echt spuugzat, en hij is de route-
paaltjes ook nog kwijt. Op mooie wijze heeft 
regisseur en schrijver Brotzman het verhaal 
verteld van de jonge Josh die al jaren kwijt 
is, en misschien wel dood. Hij laat een lege 

Nor’easter (2012)
Regie: Andrew Brotzman

plaats achter in 
het besneeuw-
de, zorgvuldig 
door blauwfilters gefilmde 
eilanddorpje, met alle gevolgen van dien. 
Zijn moeder wil verder met haar leven, maar 
zijn vader kan hem niet loslaten. De pas-
toor overtuigt vader ervan de dood van Josh 
te accepteren. Dan voltrekt zich voor onze 
ogen de ‘wederopstanding’ van Josh. Een 
wonder. De pastoor is er getuige van. Maar 
waar is Josh geweest? Moet dat een myste-
rie blijven?
Al met al een gestileerde vertelling over 
kwijtraken, loslaten en terugvinden (en 
kwijtraken), dood en opstanding, stilte, 
leegte, en wat dat doet met geloof.

Bestuurszaken

Meer doen met Minder
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Een kwartier later op zondag
Vanaf eerste Paasdag zal de zondagviering in de Hartebrug 
een kwartier later beginnen. De aanvangstijd is dan 11.15 
uur. Daarmee geven wij de voorgangers de ruimte die zij 
nodig hebben om de vroege zondagochtendvieringen el-
ders in de parochie op een goede manier af te kunnen slui-
ten. Wij rekenen er op dat u begrip zult hebben voor de 
noodzaak die dat met zich meebrengt.

Pasen beleven in de Hartebrugkerk
6 april 2014 – 20.00 uur

Uitvoering van de Johannes Passion - J.S.Bach
door het Utrechts Studenten Koor en Orkest

(voor toegangskaarten: www.usko.nl)

13 april 2014 – 11.00 uur
Palmzondagviering en kinderwoorddienst met  

palmwijding en processie
Voorganger:

Pater Thijs Moons ofm.conv.
m.m.v. Hartebrugkoor

17 april 2014 – 19.30 uur
Eucharistieviering van Witte Donderdag

Voorganger: 
Pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Schola Cantorum

18 april 2014 
11.00 uur   Kruisweg voor de kinderen

Het lijdensverhaal wordt op een passende manier  
verteld voor de leeftijd vanaf 7 jaar

15.00 uur   Kruisweg met lijdens-overwegingen  
door vrijwilligers

Voorganger:
Pater Leo van Ulden ofm.

m.m.v. Dameskoor

19 april 2014 – 21.30 uur
Paaswake Eucharistieviering met lichtritus

Voorganger:
Pastoor Jaap van der Bie
m.m.v. Hartebrugkoor

20 april 2014 – 11.15 uur
Paaszondag Plechtige Eucharistieviering

Voorganger:
Pater Jan van Duijnhoven ofm.

m.m.v. Hartebrugkoor

Op 2e paasdag is er géén viering in de Hartebrugkerk 
voor vieringen elders in de parochie zie het overzicht 

op de laatste pagina.

Gelegenheid voor een persoonlijk biechtgesprek is er 
gewoonlijk na de doordeweekse vieringen op dinsdag- 

en donderdagochtend bij pastoor van der Bie.

HARTEBRUG
Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden.
Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 – 512 04 01 of 
hartebrugkerk@kpnmail.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
Secretaresse: Corry Arendse, p.a. secretariaat.
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.  

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

Zondagviering
11.00 uur Eucharistieviering.
11.15 uur vanaf Pasen 2014
Zie ook de liturgiekalender op 
de laatste twee pagina’s van 
dit blad.

Kinderwoorddienst 
Met indeling voor kinderen 
van groep 1 t/m 3 en van groep 
4 t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de zondagviering op:
6 april, 13 april (palmproces-
sie), 4 mei, 18 mei

Doopvieringen
5 april om 12.00 uur
Kevin Juffermans

6 april om 12.45 uur
Guus en Pien de Wit

27 april om 16.00 uur
Maarten Pijpers
Choral Evensong

4 mei om 13.00 uur
Ruben van der Kolk

Eerste H. Communie
11 mei om 11.15 uur
Voorganger:
pater Thijs Moons ofm.conv.

Huwelijksvieringen
10 mei om 15.00 uur
Thomas Staal en Soares Sousa
Voorganger:
pater Leo van Ulden ofm.

16 mei om 15.00 uur
Frank Renooij en   
Astrid Bonten
Voorganger:
Pastoor Jaap v.d. Bie

Open Kerk Actie
Iedere 3e donderdagavond
van de maand april-mei
Palmpasen:
Zaterdag 12 april
13.00 – 15.30 uur

Toer van Hoop:
Zaterdag 24 mei
14.00 – 16.00 uur

11 mei Eerste Heilige Communie
Gods grootste geschenk, dat is wat zij op 11 mei graag wil-
len ontvangen. Friso, Sebastiaan, Hannah, Corinna, Gaia, 
Christopher, Laura, Sophia en Kevin hebben zich aan de be-
zoekers van de Hartebrugkerk voorgesteld en verteld wat 
hen zoal bezig houdt. De school, sport, hobby’s, vriendschap. 
Pater Thijs Moons zet zich met hart en ziel in om de kinderen 
te begeleiden en dat wordt gewaardeerd door de ouders, 
de kinderen en het voorbereidingsteam van Kirsten en Joa-
chim. Het zal ongetwijfeld een onvergetelijke dag voor hen 
worden. Zij en wij allemaal kijken er naar uit. We wensen de 
kinderen en hun ouders een onvergetelijke dag!

Hartebrugkoor naar Berne Heeswijk
Op tweede Paasdag, 21 april zal het Hartebrugkoor ’s mor-
gens vroeg vertrekken naar de abdij van Berne Heeswijk om 
daar om 10.30 uur de hoogmis bij de paters Norbertijnen 
muzikaal op te luisteren. Een bijzondere gebeurtenis want 
het is in het klooster van de Norbertijnen niet zo gebruike-
lijk dat er een koor van buitenaf optreedt. Maar nauwe fa-
miliebanden hebben de poort geopend! Het koor maakt er 
meteen een gezellig en cultureel uitstapje van. En wij zullen 
u de volgende keer vertellen hoe we dat ervaren hebben.

Nieuwe website
De Hartebrugkerk heeft per 1 maart een nieuwe website. 
De site biedt een frisse, open blik op onze kerklocatie. Neem 
ook eens een kijkje: www.hartebrug.nl.

Nieuw e-mail adres
Ook het e-mail adres van de Hartebrugkerk is gewijzigd.
Voortaan kunt u uw berichten sturen naar: 
hartebrugkerk@kpnmail.nl. Voorlopig kunnen wij de berich-
ten op het oude adres ook nog ontvangen.

Palmpaasstokken maken
Op zaterdag 12 april van 14.00 tot 15.30 uur. In de Romanus-
zaal. Voor het basismateriaal, stokken en een broodhaan-
tje wordt gezorgd. De kinderen brengen snoep en andere 
versiering mee. Op palmzondag gaan de kinderen in pro-
cessie met hun palmpaasstokken naar voren. Er is dan ook 
kinderwoorddienst en de spaardoosjes voor de Vastenaktie 
worden bijeengebracht.

Vastenaktie
De Hartebrugkerk doet mee met de gezamenlijke projecten 
van de Vastenaktie binnen onze parochie.
We ondersteunen dit jaar het Diomplor programma in Sierra 
Leone en helpen daarmee de zusters van Sint Jozef van  
Cluny met de opbouw van het door oorlog geteisterde land. 
Kinderen kunnen weer naar school en ouders aan het werk. 
Daarnaast wordt het project Schuldhulpmaatje in Leiden en 
omgeving ondersteund. Schuldhulpmaatjes helpen mensen 
die diep in de schulden zitten. Zij doen dat onder het motto 
‘omzien naar de naaste’. Achter in de kerk staat op zondag 
de ‘melkbus’ klaar. Daarin kunt u uw bijdrage voor de Vasten- 
aktie deponeren.

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

Voedselbank
Inzameling in de daarvoor be-
stemde mand achter in de kerk 
op zondag:
6 april en 04 mei

Koffiedrinken
Na de zondagviering in de Ro-
manuszaal op: 6 april, 13 april, 
11 mei, 25 mei

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

In memoriam
Gerda van Lier-Staats
Gerda werd geboren op 31  
december 1928 en overleed op 
24 februari 2014.
Zij was een hardwerkende 
vrouw, die daarbij dan ook de 
taken verdeelde. Voor anderen 
en voor zichzelf was ze niet al-
tijd de makkelijkste. Maar wel 
bekommerd als er hulp nodig 
was en geboden kon worden.
Voor de kleinkinderen was ze 
een echte liefhebbende oma.  
De Hartebrug was zolang ze  
samen met haar man nog in hun 
vertrouwde huis woonde, de  
‘eigen’ kerk.
In die kerk werd dan ook op 28 
februari ten afscheid de viering 
van Woord en Gebed gehouden, 
waarna de begrafenis plaats 
vond op begraafplaats Zijlpoort.

Museum Greccio
Expositie van liturgische  

gebruiksvoorwerpen in de 
kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e zon-

dag van de maand na de  
viering van 11.00 uur.

Tevens op aanvraag bij Jan 
van Loon, tel. 071 5140381
http://greccio.webklik.nl.

http://www.hartebrug.nl
mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl
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Ik heb er alle vertrouwen in dat we nieuwe wegen kunnen 
inslaan. Het geloof is niet enkel de binnenkant maar dient 
ook naar buiten gericht te zijn.
Een heringerichte kerk als herberg, met meer vitaliteit: die 
zichzelf presenteert en nieuwe doelgroepen aanspreekt. Dat 
lukt niet in ons eentje, daar hebben we anderen voor nodig. 
Parochiebreed. Samen staan we sterk, door een positieve 
grondhouding en het bieden van hoop. Laten we met elkaar 
op reis gaan, een nieuwe tijd tegemoet. In verbondenheid 
en in vertrouwen, wetend dat de heilige Geest ons draagt.
Dat mag ons vleugels geven.

Pastoor Jaap van der Bie

Bezinning rond de Kruiswegstaties

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de Kruiswegstaties in de 
Meerburgkerk zeer recent fraai gerestaureerd. Tijdens de 
bijeenkomst op Goede Vrijdag zullen de kinderen en hun 
ouders ’s middags weer biddend, zingend en herdenkend 
langs de staties lopen. Het woord Statie is afgeleid van het 
Latijnse woord Statio, dat zoveel betekent als “ik sta”.
Op een aantal donderdagavonden vinden in de pastorie van 
de Meerburgkerk bezinnende bijeenkomsten plaats rond de 
Kruisweg van Jezus. 
U bent van harte welkom om deze op 3 april en 10 april bij 
te wonen, ook zonder aanmelding vooraf.
Men wordt verwacht in de Pastoor Schlatmannzaal, aanvang 
19.00 uur.
Pastoraal werker Marlene Falke – de Hoogh en gebedsleider 
Leo Koot verzorgen deze avonden.

40 jaar Dameskoor Menswordingkerk
Naast het onlangs nieuw gevormde Goede Herderkoor 
dat een resultaat is van de fusie tussen de Dames- en  
Herenkoren van Menswording- en Meerburgkerk, bestaat 
er in de Menswording een apart Dameskoor dat inmiddels 
40 jaar actief is.

Dit Dameskoor is in het leven geroepen door bouwpas-
toor Hammerstein. Een Dameskoor, omdat in die tijd 
voornamelijk vrouwen overdag in de week beschikbaar 
waren. De mannen (heren) meestal niet.
Er werd geoefend in de noodkerk onder leiding van Kees 
Buurman. Vele parochianen hebben zich ingezet om in 
Leiderdorp een katholieke kerk te stichten. Eind 1975 
werd de Menswording kerk ingewijd. Een aantal jaren  
later werd pastoor J. Olsthoorn geïnstalleerd.
Het dameskoor Menswording is in de loop der jaren door 
verschillende organisten begeleid. We noemen Karel 
Schellekens en de heer Koot. Beiden zijn inmiddels helaas 
overleden. Tot op hoge leeftijd was Toos Wagenaar onze 
dirigente. Zij droeg het stokje over aan Eelco Brouwer die 
nu zowel organist als dirigent is.

In deze 40 jaar hebben wij vele mensen met ons zingen 
mogen begeleiden bij feestelijke of droevige gebeurtenis-
sen. Op wisselende zondagen zingen wij ook in Leythen-
rode, met Joop Wisse aan de vleugel.

Komende Hemelvaartsdag willen wij tijdens een Eucha-
ristieviering graag ons 40-jarig jubileum in dankbaarheid 
herdenken. U bent allen van harte uitgenodigd dit in de 
Menswording met ons mee te vieren!

Bestuur Dameskoor Menswording

Vespers: ‘Wie wordt er beter van?’
Al vele jaren lang werken de kerken in Leiderdorp samen 
in de voorbereiding op Pasen bij de oecumenische ves-
pers. Leidraad voor bezinning zijn de zeven werken van 
barmhartigheid.
Op donderdag 3 april wordt de vesperviering voorafge-
gaan door een vastenmaaltijd in de Leiderdorpse Dorps-
kerk, aanvang 18.00 uur.
Op donderdag 10 april is om 19.15 uur een viering van 
boete en verzoening in de Menswording.

Een nieuwe tijd tegemoet
In het vorige nummer van Rondom de Kerk schreef Gerard 
van der Hulst op deze pagina over de voortgang van de her-
inrichting van de Meerburgkerk. Dat het wat langer duurt, 
heeft te maken met nieuwe en nadere uitwerkingen van 
het oorspronkelijke plan. Maar we zijn nu zover dat we ook 
daadwerkelijk in de startblokken staan.
Ik heb de uitgewerkte plannen gezien en ben erg enthou 
siast. Want het is investeren in een nieuwe uitdaging op lan-
ge termijn, zoals een kleinere liturgische ruimte, een dag-
kapel, flexibele ruimten voor ontmoeting en kleinschalige 
activiteiten. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om datgene 
wat in de Menswording ons zo dierbaar is, een plaats te ge-
ven in de heringerichte Meerburgkerk.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf, zijn we op weg naar Pasen: 
het fundament van ons geloof in de verrezen Christus.
Na Pasen vieren we Pinksteren: het ontstaan van de Kerk.
Iedere keer weer mogen we ervaren dat de Geest die over 
ons is neergedaald, ons adem geeft en inspireert. 
Dat geeft mensen vleugels.
Wij, Nederlanders, zijn niet zo bekend om ons zonnige  
karakter. Je hoort veel kritiek en er deugt van alles niet.
En als we successen behalen staan we gelijk klaar met een 
dosis negativisme.
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, is exempla-
risch voor de Nederlandse volksaard.
Men zegt wel dat dit hoort bij onze calvinistische inborst, 
maar daar willen wij als katholieken toch niet aan meedoen?

Agenda
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 ont-
moeten bij een kopje koffie of 
thee in het Kerkcafé.
Een keer per maand is er in de 
Meerburgkerk een thematische 
viering op de zaterdagavond.

Nieuws en aanvullingen op het 
rooster op pagina 34 en 35 wor-
den opgenomen in onze digitale 
nieuwsbrief. Deze wordt ook af-
gedrukt en achter in onze ker-
ken neergelegd. Wilt u ook op 
de hoogte blijven van het nieuws 
uit onze parochiekern? 
Mail dan naar: nieuwsbrief. 
degoedeherder@yahoo.com.
U kunt ons ook volgen op  
Twitter: @Meerburgkerk

Door-de-weekse vieringen
De Menswording 
Op de eerste woensdag van de 
maand is in  De Menswording 
om 9.30 uur een Eucharistie-
viering, op de andere woens-
dagen is er een woord- en ge-
bedsdienst. Aansluitend aan de 
vieringen wordt er gezamenlijk 
koffie gedronken.
Iedere donderdagavond is er in 
De Menswording om 19.15 uur 
een Avondgebed.
Meerburgkerk
Op de derde woensdag van de 
maand is er in de Meerburgkerk 
om 9.30 uur een Eucharistieviering.
Iedere woensdagmorgen is er 
van 10.00 tot 12.00 uur in de pas-
torie van De Meerburg gelegen-
heid om een kopje koffie te drin-
ken 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 5 
april en 3 mei.
Voor aanmeldingen en vragen 
kunt u contact opnemen met 
Miep Vroonhof,  tel. 071 5891626

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 8872921

Dames- en Herenkoor
Het Dames- en Herenkoor re-
peteert iedere woensdag vanaf 
20.00 uur in de Menswording-
kerk.

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 
tot 22 uur in De Menswording.

Wel en Wee

Overleden
Jacobus Theodorus de Jong  
op 13 januari
Catharina Hartman 
op 6 februari
Cornelius Josephina Joannes 
Wouters op 9 februari
Rudolph Quirinus Simon Fles  
op 12 februari
Augusta Sahupala 
op 16 februari
Cornelia Theresia Out – 
van der Meer 
op 21 februari
Antonius Simon Jozef Groot  
op 23 februari

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

Beheercommissie
Gabriëlle Berntsen
Gerard van der Hulst
Joop van Huut
Theo Rump
Leo Koot

DE GOEDE HERDER

parochiekern

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. 
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Bloemen in de Meimaand 
bij Maria en op Moederdag
Dit jaar willen we u vragen zelf bloemen mee 
te nemen om bij Maria te zetten in de maand 
mei zodat Maria de hele maand bloemen 
heeft. Bloemen kunnen afgegeven worden bij 
de koster. Omdat Maria ook onze Moeder is 
willen we vooral met Moederdag op 11 mei 
dat Maria echt in de bloemetjes wordt gezet.

Noodhulp voor Haïti
Op 11 februari ontvingen we deze korte trieste mail van Pére 
Verdieux uit Haïti: “Mavens Joseph is van honger gestorven: 
hij zat op de peuterschool en was 5 jaar oud. Ik heb de be-
grafenis gedaan.”
De aardbeving heeft zijn lange nawerking doordat de grond 
niet meer vruchtbaar is en er hongersnood heerst.
Vanuit de Joseph is meteen een bedrag overgemaakt, dat 
eind 2013 bijeengespaard was (koopjesmarkt en brunch) 
voor de Sint-Josephparochie in Haïti. Ook dit jaar zullen we 
van tijd tot tijd geld inzamelen.
Achter in de kerk staat de houtenbak voor donaties en er kan 
ook geld gestort worden naar de Sint-Josephkern (rekening-
nummer zie boven aan de pagina).
Laten we ook bidden dat de situatie niet erger wordt.

Handwerkproducten te koop
Sinds een half jaar is er in de Josephkerk een handwerkclub-
je actief. Wij komen iedere maandagmiddag samen tussen 
14.00 en 16.00 uur in de Ridderzaal naast de kerk (ingang 
Alexanderstraat) en nieuwe mensen zijn nog steeds welkom. 
Iedere zondag na de Heilige Mis kunt u tijdens de koffie de 
handwerkresultaten bezichtigen en eventueel kopen. De  
opbrengst is bestemd voor de restauratie van de Joseph-
kerk. Meer informatie bij Nel van Hees via 071 5415182 of via  
e-mail familievanhees@ziggo.nl.

Parochiebedevaart 24 juni
Een traditie van jaren en telkens met een volle bus een vro-
me en vrolijke dag. We gaan weer eens naar het Noorden 
toe: De Abdij Egmond binnen met Mis, rondleiding en lunch, 
Haarlem met een speurtocht, O.L.Vrouw van Haarlem in de 
Sint Joseph(!) met Lof.
En natuurlijk een diner ter afsluiting. Kosten: € 39,90. Geef u 
snel op. Folders liggen in de kerk.

O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH
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.

woorden en waar we spijt van hebben. Jezus vergeeft het  
altijd. Dat lucht op en maakt ons vrij om de Verrijzenis van 
de Heer goed te vieren Er zijn op deze avond twee priesters 
aanwezig en na de H. Mis kunt u vrij de kerk in en uit lopen.

Annelies Cremers

Stille Zaterdag

Een indrukwekkende stilte omgeeft deze dag.
Jezus is dood.
God is bereid zelfs in ons doodgaan en doodzijn te delen.
Zijn lichaam ligt in de Lijkwade in het graf.
Hijzelf wordt ter helle nedergezonden,
de diepste duisternis is.
Vanaf dat moment is er
geen plaats meer waar Jezus niet is,
hoe donker het er ook mag zijn.
En uit deze duisternis verrijst Hij,
begint Hij zijn weg naar boven,
naar Pasen, naar de Hemel terug.
Stille zaterdag, om stil van te worden.

Pastoor Smith

Sint Joseph op Wikipedia
Paul van der Lee van de Beheercommisie heeft de wikipe 
diasite van onze kerk geupdated. U kunt daar veel informa-
tie vinden over de kerk en geloofsgemeenschap.
Zoek onder: ‘Sint Josephkerk (Leiden)’

Meimaand-Mariamaand-Rozenkrans – 
Kom en bidt mee
In de Meimaand wordt er elke weekdag rozenkrans gebe-
den in onze kerk, om 19.00 uur, woensdag om 18.30 uur.

Maria is als moeder van Jezus heel erg met Hem verbonden. 
Zij wijst ons steeds de weg naar Hem toe. Maria heeft niet 
alleen Jezus op de wereld gebracht, maar Zij heeft vooral 
geluisterd naar wat God van haar wilde. Zij gelooft, hoopt 
en geeft haar liefde aan alle mensen, want Zij is niet alleen 
de Moeder van Jezus maar ook onze moeder. Als wij de Ro-
zenkrans bidden brengt dat ons naar Jezus, naar zijn leven 
met blijde, droeve en glorievolle gebeurtenissen en niet te 
vergeten de geheimen van het licht. Uw voorbede kunt u 
ook afgeven aan de voorbidder en die zal het meenemen in 
het gebed. Paus Paulus VI zei: “Het Rozenkrans gebed is als 
een samenvatting van het Evangelie.” Annelies Cremers

 Hartelijk Welkom!
Hartelijk welkom jawel, in de kerk, maar dat wist u natuurlijk 
allang. Toch staat er sinds het begin van het nieuwe jaar elke 
zondag iemand achter in de kerk om u welkom te heten en 
als er vragen zijn die óf te beantwoorden óf mee te nemen 
naar de juiste persoon zodat u er niet mee blijft rondlopen. 
Het is fijn om te weten dat men blij is dat u er bent.
Bij Jezus is iedereen ook altijd welkom, omdat Hij van alle 
mensen houdt. Als wij mensen op Hem willen gaan lijken, 
moeten we dat dan ook proberen uit te stralen.

De Pastoraatgroep

Avond ter voorbereiding op Pasen
De hele vastentijd en de Goede Week zijn een voorbereiding 
op Pasen. Een extra mogelijkheid om uzelf persoonlijk gereed 
te maken voor Pasen is er op maandag 14 april om 19.00 uur, 
want dan is er een H. Mis en aansluitend een korte viering met 
lezing en overweging, liederen en aanbidding tot 21.00 uur.
Daar kan men O.L. Heer ontmoeten, Hem in gebed eren, dan-
ken en luisteren naar Zijn stem, gewoon even bij Hem zijn.
In de Goede Week denken we er extra aan dat Jezus voor ons 
heeft geleden en is gestorven. Dat is niet voor niets geweest. 
Deze avond geeft dan ook de mogelijkheid om het Sacrament 
van Boete en Verzoening te ontvangen.
Hoe moeilijk is het 
soms om toe te geven 
dat er zaken zijn die 
we verkeerd deden, 
waar we misschien te 
veel aan onszelf dach-
ten, de ander heb-
ben pijn gedaan door 
bijvoorbeeld harde 

Woensdag 23 april
Ouderavond 1e H. Communie

Donderdag 24 april
Mis en Lezing Bisschop

Zondag 27 april
Opening H. JP2 kapel  
H. Lodewijk

Mei

Donderdag 1 mei
Heer leer ons bidden,  
H. Lodewijk

Zaterdag 3 mei
Pater Pio Gebedsgroep

Dinsdag 6 mei
Ouderavond Vormsel

Woensdag 7 mei
Adrienne von Speyr 1

Zaterdag 10 mei
Landelijke Pater Pio dag

Zondag 11 mei
Bisschop en jongeren

Maandag 12 mei
• Smaktbedevaart
• Oefenen Vormsel
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 14 mei
• Open kerk: zie Petrus
• Adrienne von Speyr 2

Zaterdag 17 mei
H. Vormsel in Sint-Petruskerk 
19.00 uur

Zaterdag 24 mei
Parochie Impulsdag

Landelijke  
Pater Piodag

Zaterdag 10 mei is de lande-
lijke dag van de Pater Pio- 
gebedsgroepen en vereerders 
van deze heilige.
Dit keer in Den Bosch in de 
Capucijnenkerk vlak bij het 
CS. 11.30 – 16.00 uur.
We kunnen daar met een 
aantal auto’s naar toe rijden.
Zie de folder in de kerk of 
info bij pastoor Smith.

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen
Zondag 11.30 uur Eucharistie 
met koorzang Kinderwoord-
dienst en crèche. Nadien koffie.

Woensdag 18.30 uur Aanbid-
ding en biechtgelegenheid en 
om 19.00 uur Eucharistie

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

Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van 
10.30 tot 12.30 uur: Mis, kof-
fie, inleiding, aanbidding.

Agenda
April
Woensdag 9 april
• Aanbidding Petruskerk 
11.00 – 12.00 uur met biecht-
horen
• Lezing Lijkwade

Zaterdag 12 april
• Palmpasens maken in de 
Ridderzaal, 14.00 uur
• Palmzondagviering voor kin-
deren, Petrus 19.00 uur

Maandag 14 april
• Gebedsavond Barmhartig-
heid (zie hiernaast)
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 16 april
You cat

Heilig Triduüm  
in de Joseph

Witte Donderdag 17 april
19.00 uur Mis met voetwas-
sing

Goede Vrijdag 18 april
• 15.00 uur kruisweg 
• Tocht met het kruis
• Avondplechtigheden zie 
    H. Lodewijk

Paaswake zaterdagavond 
19 april
22.00 uur met St. Josephkoor

Paaszondag 20 april
11.30 uur Hoogmis met 
Magnificatkoor

12
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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.

Gaat U mee?
Niet gezellig de stad in of naar de Efteling, maar 
ik nodig u uit om te zien! Dat klinkt cryptisch 
vandaar deze toelichting.
Veertig dagen liggen bijna achter ons, nog even 
te gaan tot Pasen. Tijd om even stil te staan en 
bij ons zelf te rade te gaan. Tijd om ons af te 
vragen of we niet te veel op één hoop hebben 
geveegd. Misschien hebben we een ander de 
mantel uitgeveegd. Of hebben we alleen met 
een grove bezem geveegd. Gekomen in de laat-
ste dagen voor het Pasen van de Heer; worden 
wij weer uitgenodigd om te zien, dat Jezus niet 
dood is gebleven, maar is opgestaan en leeft bij 
U. Een nieuwe toekomst tegemoet, samen met 
ons. Wij mogen erbij zijn bij dit nieuwe begin.
Wij mogen weten dat U altijd weer met ons 
meegaat op weg naar Uw stad van vrede.

Margreet Onderwater, gebedsleider

Kerksluiting
Al eerder berichtten wij u over de gang van  
zaken rondom de voorgenomen kerksluiting. 
De stand van zaken op dit moment: De Beheer-
commissie en Pastoraatgroep hebben in decem-
ber 2013 het advies uitgebracht aan het bestuur 
van de parochie HH. Petrus en Paulus om de 
Christus Dienaarkerk te sluiten.
Alle argumenten die tijdens de parochieraad-
pleging op 14 oktober 2013 waren ingebracht 
zijn zorgvuldig gewogen. Uiteindelijk moest 
een keuze gemaakt worden tussen:
a) de centrale ligging in het dorp van de Christus 
Dienaarkerk, en 
b) de ligging van de Sint Jan naast de begraaf-
plaats aan de Zuidbuurtseweg. 
Wij willen met u heel graag onze dierbare over-
ledenen kunnen blijven begraven en herden-
ken, vandaar dat dit argument bij het uitbren-
gen van het advies de doorslag heeft gegeven.
De procedure is verder als volgt: het bestuur 

FAMILIEBERICHTEN
Gedoopt:
zaterdag 25 januari
Caithlyn v.d. Bosch
dochter van Carina en 
Sebastiaan v.d. Bosch

Overleden:
7 januari
Catharina Verhagen- 
Luiten, 93 jaar
2 februari
Theodorus van den Berg, 
89 jaar
5 februari
Petronella van der  
Hoeven-Knijnenburg, 
91 jaar
8 februari
Leonardus den Elsen,
99 jaar
12 februari
Johanna van der  
Hoeven-van Leeuwen, 
89 jaar

CATECHESE
Pastoraal werker Bas van 
Pampus verzorgt 4 cate-
cheseavonden rond het 
thema: ‘God ontdekken 
in woord en beeld’.
Nog 2 te gaan: woens-
dag 2 april en woensdag 
7 mei.
U bent van harte wel-
kom! Van 20.00 – 21.30 
uur in de Pastorie aan de 
Zuidbuurtseweg 14.

PASEN IN DE 
EMMAUSKAPEL
In de kapel van Huize 
Emmaus is op 1e Paas-
dag om 9.30 uur een  
Eucharistieviering en op 
2e Paasdag om 9.30 uur 
een Communieviering.

van de HH. Petrus en Paulus verzoekt de Bisschop 
om ‘onttrekking van de Christus Dienaarkerk aan 
de eredienst’. Het Bisdom gaat zich vervolgens 
verdiepen in de materie. Mogelijk bezoekt de  
Bisschop onze parochiekern om zich verder op de 
hoogte te stellen van wat er leeft bij de parochi-
anen. Pas daarna zal er een definitief besluit vol-
gen. De sluiting zelf zal nog geruime tijd op zich 
laten wachten.
Wij blijven u van de ontwikkelingen op de hoog-
te houden.
Mede namens het parochiebestuur, beheercom-
missie en pastoraatgroep

Terugblik vrijwilligersavond
Met genoegen kunnen wij terugblikken op de 
vrijwilligersavond van 24 januari. Ruim 150 per-
sonen genoten in De Herbergh van Swetterhage 
van het optreden van cabaretier Kees v.d. Zwaard 
die op treffende en komische wijze 
o.a. de rol van de vrijwilligers voor 
het voetlicht bracht. Ook het sa-
menzijn na afloop van het optre-
den was sfeervol en gezellig en ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Vastenaktie
Eind februari zijn de bekende vastenzakjes samen 
met de oranje nieuwsbrief in onze parochiekern 
rondgebracht. De kinderen van de beide RK basis-
scholen ontvangen zoals gebruikelijk een spaar-
doosje met een brief waarin de vastenaktie wordt 
uitgelegd. Wij sparen dit jaar voor een project in 
Sierra Leone. In dit Afrikaanse land heeft jaren-
lang een bloedige oorlog gewoed. Veel mensen 
zijn op de vlucht geslagen. Inmiddels zijn de men-
sen teruggekeerd en proberen ze hun thuis weer 
op te bouwen. Een aantal zusters van de Franse 
missie congregatie Sint Jozef van Cluny onder-
steunt hen daarbij en helpt de bevolking.

mailto:annie_borst@msn.com
mailto:bie0220@planet.nl


Rondom de Kerk             April 201415 Rondom de Kerk             April 201416

Maar menselijkerwijs ervaren we dat 
niet altijd zo. We begrijpen niet altijd 
wat God, wat Jezus van ons vraagt. 
Of kan het ons overkomen dat ons 
gebed ineens leeg te zijn en zonder 
weerklank. Of heb je juist het gevoel 
hebt ‘gelovig in de groei te zijn’ en zou 
je daar graag met een ander over wil-
len praten. Dit zijn zomaar een paar 
voorbeelden van momenten in je le-
ven als gelovig mens, als Godzoeker 
waarin je behoefte kunt hebben aan 
begeleiding. 
Nu is het natuurlijk zo dat we op onze 
geloofsweg, bewust of onbewust, al 
heel wat begeleiding ontvangen. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van de geloofsge-
meenschap waar je toe behoort, de  
liturgie, de Bijbel en de Sacramenten, 
de priesters, diakens en catecheten en 
de Wereldkerk met haar leer en tradi-
tie. Maar ook familie en vrienden, con-
ferenties en studie noem het maar op.

Geestelijk begeleider, een  
reisgenoot 
Allemaal kunnen het gidsen zijn op 
onze geloofsweg. Voor wie naast deze 
gidsen, behoefte aan net dat beetje 
meer persoonlijke begeleiding kan 

geestelijk begeleiding een goede  
mogelijkheid zijn. 
Wat nu mag u zich voorstellen bij 
geestelijk begeleiding en een gees-
telijk begeleiden. Een geestelijk be-
geleider zou je kunnen zien als een 
reisgenoot, iemand die een stukje 
mee oploopt, op jouw geloofsweg. Hij 
of zij is een gelovig mens die zelf er-
varing heeft met het gaan van de weg 
van het geloof. Een gelovige mens 
die door training, studie en gebed 
geleerd heeft op zijn of haar ervaring 
te reflecteren en zo geoefend is en de 
genade heeft ontvangen om goed te 
kunnen luisteren. Zo’n gesprek in het 
kader van geestelijk begeleiding is op 
de eerste plaats een gesprek waarbij 
niets hoeft of moet. Het is geen the-
rapie en heeft ook feitelijk geen doel. 
Het is, als gezegd. een gesprek tussen 
twee gelovige mensen waarbij de ene, 
de geestelijk begeleider, zijn geloof 
en ervaring dienstbaar maakt aan 
het geloof van de ander. 

‘Waar twee of drie in mijn naam 
aanwezig zijn…’
Nu vraagt u zich misschien af wat je 
dan met zo’n geestelijk begeleider 

zou kunnen bespreken? 
Het antwoord is simpel eigenlijk alles, 
wat naar uw gevoelen te maken heeft 
met uw relatie met God. Het kan zoals 
eerder gezegd gaan over zaken waar u in 
vast gelopen bent. Zo gaan nogal wat ge-
sprekken over bidden en gebedsleven. 
In deze drukke tijd met zoveel prikkels 
kost het veel mensen moeite om de rust 
en de stilte te vinden om te bidden. Veel 
gesprekken draaien ook om de drieslag: 
Wie ben je of beter: mag jij zijn, waar sta 
je op jouw geestelijke weg  en waar naar 
toe ben je onderweg? 
Het bijzondere in  gesprekken rond 
geestelijk begeleiding is, dat het kan 
gebeuren dat het spreken van twee ge-
lovige mensen zich laat ervaren als een 
gesprek van drie. Waarbij niet alleen de 
relatie met God ter sprake komt maar 
God als het ware zelf ‘tot spreken komt’. 
Waarin je ervaart in het spreken en luis-
teren, in de stiltes en het bidden hoe 
waar de belofte is van Jezus zelf: “Waar 
twee of drie in mijn naam aanwezig zijn 
ben Ik in hun midden”. 
Geestelijk begeleiding hoeft niet altijd 
de vorm te hebben van een gesprek. Of 
beter er zijn ‘werkvormen’ die behulp-
zaam zijn om wat ons als mens bezig 

houdt op onze geestelijke weg onder woorden 
te kunnen brengen. Vaste onderdelen van een 
gesprek zijn al stilte en gebed. Veel werkvor-
men die bij Geestelijke begeleiding gebruikt 
worden hebben te maken met de Bijbel. Het 
lezen van een bijbel tekst vormt een goed uit-
gangspunt voor een gesprek. 

Bibliodrama, beeldende kunst
Maar ook wat minder gewonen vormen van 
Bijbel lezen, zoals Bibliodrama – een spe-
lende samenspraak over een passage uit de 
Bijbel en meditatie in de ruimte – een van 
Bibliodrama afgeleide vorm waarbij door 
beelden en vormen op een andere manier 
contact kunt maken met de betekenis van 
een Bijbeltekst. Daarnaast biedt ook de 
beeldende kunst bronnen van inspiratie 
aan. Wat dacht u daarbij van de ons zo ver-
trouwde kruisweg. In deze lijdensweg van 
Jezus spiegelt zich ook ons leven en onze 
geestelijke weg. Maar ook schilderijen, 
beeldhouwwerken en zo meer waarmee kun-
stenaars, in uitdrukking hebben willen ge-
ven aan hun relatie met God en de schoon-
heid van Zijn Schepping. 

In ons parochieteam zijn we allemaal aan-
spreekbaar op geestelijk begeleiding. Ook 
biedt ons catecheseprogramma tal van mo-
gelijkheden om in groepsverband niet alleen 
geloofsvorming maar ook begeleiding te 
ontvangen. Wie graag wat meer ervaring wil 
opdoen of meer informatie wil hebben over 
de wat ‘ongewone’ werkvormen als  
Bibliodrama en ‘meditatie in de ruimte’ kan 
terecht bij ondergetekende. Ik heb hiervoor 
een opleiding gevolgd. Ik hou in de komen-
de tijd mijn telefoon en e-mail extra in de 
gaten opdat ik u niet mis als u belt of mailt 
voor een afspraak!

Geloven doe je niet alleen (5)
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

Dit citaat uit psalm 16 schetst prachtig, 
hoe je als mens diep doordrongen kunt 
zijn van het feit dat het je goed gaat 
als je weet hebt van een God die ook 
met jou meetrekt. Het is mooi als onze 
geestelijk weg of geloofsweg geken-
merkt wordt door die verbondenheid. 

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 6 april tot en met 14 mei
6 april  Vijfde zondag van de Veertigdagen-
tijd
13 april  Palmzondag van het lijden van de 
Heer, intocht van Jezus in Jeruzalem. Begin 
van de Goede Week
17 april  Avondmis van Witte Donderdag. 
Viering van de instelling van de H. Eucharis-
tie en van het Sacrament van het priester-

schap en van het gebod van naastenliefde
18 april  Goede Vrijdag van het lijden en 
sterven van de Heer. Plechtigheden met 
Passie-Evangelie, universele voorbede, 
Kruisverering en Communie. Verplichte vas-
ten- en onthoudingsdag
19 april  Stille zaterdag die overgaat in de 
Heilige Paasnacht (Paaswake)

20 april  Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis 
van de Heer
27 april  Beloken Pasen en zondag van 
de goddelijke Barmhartigheid. Heiligver-
klaring van paus Johannes XXIII en paus  
Johannes Paulus II in Rome
29 april  Feest van de H. Catharina van 
Siena, maagd en kerklerares, patrones van 

De koffiekamer
Een geloofsgemeenschap is ook een sociale gemeenschap. Daarom 
schuift Rondom de Kerk na de viering op zondag steeds aan in de kof-
fiekamer van één van de geloofsgemeenschappen van de HH. Petrus- en 
Paulusparochie en vraagt aan mensen wat het geloof en die gemeen-
schap voor hen betekenen. Zo ontmoeten we in de Meerburgkerk  
Anneke Poot en Veronique de Vries van De Goede Herder.

We hebben net een viering achter de rug, waarin hoop centraal staat: een 
mooie lichting Communicantjes die zich voorstelt, hoop op Pasen, op de eer-
ste zondag van de Veertigdagentijd. Hoop en optimisme stralen ook Anneke 
Poot en Veronique de Vries uit. De eerste organiseerde mede de viering met de 
werkgroep gezinsvieringen, de laatste dirigeerde een opgewekt kinderkoor. 
Beiden vinden ze de geloofsgemeenschap van de Goede Herder inspirerend. 
Poot: “Het is een hechte groep van mensen die in vriendschap met elkaar met 
het geloof bezig zijn.” “Het is ook een open groep”, vult De Vries aan, “ieder-
een geeft je de ruimte. En er is een enorme diversiteit aan mensen. Er zijn ook 
veel actieve kinderen en jongeren.” Hoe ze de Vasten beleven? “Vasten is voor 
mij een tijd van verdieping en bezinning”, zegt De vries, “je denkt na over 
wat er is gebeurd, en over wat je anders zou willen.” Poot: “Het is inderdaad 
meer alleen maar het laten staan van de koekjes. Het gaat mij om het toele-
ven naar Pasen.” En Pasen? Poot: “Dat is voor mij het mooiste en meest inspi-
rerende feest van het hele jaar, nog mooier dan Kerstmis. Vooral het Lijdens-
verhaal, in de Goede Week, is een weg naar Pasen toe. Een prachtig moment 
is op Goede Vrijdag ’s middags als je met het kinderkoor de kruiswegstatie 
beleeft. En dat alles culmineert dan in de Paaswake waarin het Nieuwe Licht 
naar binnen wordt gedragen. Een prachtig moment.” De Vries: “Pasen is dan 
ook een prachtig moment voor een nieuwe start. Je merkt het in alles.” Hoop, 
een nieuwe start, beiden zien ze het ook in de rooms-katholieke Kerk sinds 
het aantreden van paus Franciscus, nu al weer meer dan een jaar geleden. De 
Vries: “Het is niet eens zozeer in de kerk zelf dat je meteen een heel andere 
sfeer ziet. Je merkt het vooral in de uitstraling naar buiten, als je met ande-
ren praat.” Poot: “Het is eenvoudiger en puurder geworden.”

uskerk in Rotterdam is bij pause-
lijke bulle in 1955 uitgeroepen tot 
kathedraal. Laurentius (afbeel-
ding) werd na een eeuwenoude de-
votie daar patroon van het bisdom 
Rotterdam. Ook in onze huidige 
parochie is Laurentius aanwezig in 
de H. Laurentiuskerk in Stompwijk, 

genoemd naar de gelijknamige 
moederkerk in Voorschoten. Lau-
rentius is populair in Nederland: 
hij is de patroon van de bibliothe-
carissen, koks, pastei- en banket-
bakkers, kolenbranders en brand-
weerlieden
14 mei  H. Mattias, apostel, feest.

Europa. In Voorschoten laten de 
zusters Dominicanessen zich inspi-
reren door Catharina van Siena.
3 mei  Feest van de HH. Filippus en 
Jakobus, apostelen
8 mei  Verjaardag van de wijding 
van de kathedraal van het bisdom 
Rotterdam, feest. De H. Laurenti-

Stilte zoeken, tegelijk geeft het iets van eenzaamheid weer, die vraagt om geestelijke begeleiding.

‘Met de Heer aan mijn zijde wankel ik niet’



Kinder Hoek
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Maak je eigen Kijkdoos
Beste kinderhoekfans
In dit vijfde nummer krijgen jullie de doop-
vont. Kleur hem mooi in en plak hem op een 
goede plek in je kijkdoos. De tekening kan je 
ook op onze site vinden
/kinder-hoek. Alle losse onderdelen van de 
kijkdoos komen later ook nog op de website te 
staan voor als je nog iets gemist hebt.
Veel plezier ermee. Eva, Victoria en Linda
E X T R A !  Als extraatje krijgen jullie deze keer 
ook een paar mooie kruiswegstaties voor in 
jullie kijkdoos. Daarvoor moet je wel naar de 
website toe!

H. LAURENTIUS
Kerk: Dr. van Noortstraat 88, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk,
071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68. 
Algemene kerkbijdragen en misintenties: 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.

45 jaar koster 
“Vroeger is voorbij, de toekomst is nu.” Herinne-
ringen ophalen met Adriaan Hilgersom
Adriaan wilde eigenlijk boer worden. Toen hij 
acht jaar was ging hij al helpen melken op een 
boerderij. Op zijn veertiende van school af, kwam 
hij echter thuis in het bedrijf. Zijn vader was 
vrachtschipper. Toen broer Jan stopte met het 
kosterswerk, is hij hem opgevolgd. Na een sollici-
tatie bij pastoor Paap en het kerkbestuur kon hij 
1 januari 1969 aan de slag. Van broer Jan leerde 
hij hoe een en ander in zijn werk gaat. Onder an-
dere hoe alles heet dat bij de Eucharistie wordt 
gebruikt. Als koster regelde hij ook uitvaarten. 
Kaarten en advertenties, de uitvaartmis, tot aan 
het graven op het kerkhof aan toe. Dat graven 
ging nog met de hand. Het gebeurde dat men-
sen op het kerkhof kwamen en alleen telkens een 
schep zand naar boven zagen komen. Maar niet 
waar het vandaan kwam.

Zondags was een drukke dag. ’s Morgens drie 
Missen en ’s avonds ook nog één. Deur openen, 
alles klaar zetten voor de voorgangers, kaarsen, 
boekjes; noem maar op. In de week zorgen dat 
de kerk er weer schoon en netjes bij lag. Vaak sa-
men met zijn vrouw. Iedere dag de toren in klim-
men om het uurwerk op te draaien. Gras maaien 

in de pastoorstuin. Bijzondere 
feesten herinnert hij zich nog 
zoals het 100- en het 125-jarig 
bestaan van de kerk. Het ver-
sieren is zijn lust en zijn leven. 
Ook bloemschikken heeft hij 
zich eigen gemaakt. Hij wist 
precies bij welke tuinder hij 
voordelig bloemen kon halen.

Doorgaans was hij de hele dag bij de kerk te vin-
den. Er was altijd wel iets te doen. Zoals snoeien 
op het kerkhof. Hij had er ook nog een moestuin, 
kippen, kalfjes en geiten. Het vrije leven rondom 
de kerk deed en doet hem veel plezier. Met de die-
ren en de moestuin is hij nu gestopt. Er zijn tien 
jaar geleden, toen hij 65 jaar werd, ook een aantal 
hulpkosters bij gekomen. Zo kan hij in de zomer 
nu wat makkelijker met zijn boot weg. Hij vaart 
vaak in zijn eentje wekenlang heel Nederland 
door. Vroeger was een week in een huisje met zijn 
kinderen al het enige, maar mooiste, uitje van het 
jaar. Achter de geraniums zitten is niets voor hem. 
Hij is nog actief als zanger bij het Eigentijds koor 
als bas. “De tijd is omgevlogen”, zegt hij. Wat 
onze kerk betreft mag hij er nog wel een tijdje 
bij krijgen. Adriaan bedankt en op naar de vijftig!
 Agnes van Boheemen Vollebregt

Familiebericht

Overleden

8 februari Elly Bennis 
van Marwijk 65 jaar

De zeven werken van Barmhartigheid: 5. De Hongerigen Voeden
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Interview met een medewerker van 
de Voedselbank

Gouden jubileum KBO
Vijftig jaar geleden werd in Stompwijk de Katholieke Bond 
van Ouderen opgericht. Eerst als onderafdeling van Leid-
schendam. En vanaf 2009 helemaal zelfstandig. Als oprichters 
zijn bekend mevrouw Schrader – de Bruin, H. Jurgens, C. v.d. 
Bosch, J. v. Rijn en Th. Schrader. De soosmiddagen werden 
gevuld met klaverjassen in het Wit–Gele–Kruisgebouw. Maar 
vooral het sociale aspect werd belangrijk gevonden. En nog 
steeds. De laatste jaren 
is het ledental stevig ge-
groeid naar 220 leden.
Ongeveer zeventig ko-
men elke week naar het 
Dorpshuis om te klaver-
jassen, rummikuppen en 
ansichtkaarten te ma-
ken. Ook is het mogelijk 

om eerst nog een 
half uurtje gezond 
te bewegen. Enkel 
al het feit van elke 
week Soos is uniek. 
Dit kan alleen door 
de inzet van het bestuur en vrijwilligers. Ieder jaar is er ook 

een ontmoetingsdag en een kerstdiner; allebei met 
een viering in de kerk. Ook een mooie bustocht en 
een fietstocht staan op het programma. En dit jaar 
is er dan het jubileumfeest. Zondag 25 mei is er om 
10.00 uur In de H. Laurentiuskerk een Eucharistie- 
viering. Daarna vertrekt men met bussen naar  
Avifauna voor een feestelijke middag.
Een dag met een gouden randje!

Agnes van Boheemen Vollebregt
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Naam: Marie Louise Joustra
Wat is de Voedselbank? 
De Voedselbank is een plaats waar wij 
eten geven aan mensen die niet veel 
geld hebben. Het eten wordt bij ons ge-
bracht omdat het anders weggegooid 
moet worden. Zo vechten wij ook tegen 
het verspillen van eten.
Is het eten dan nog wel lekker? 
Nou, het is goed eten. Het is niet het 
meest speciale eten, maar die men-
sen hebben al zo weinig, dat elk kleine 
beetje helpt. Gelukkig helpen scholen 
en kerken ook met voedsel inzamelen, 
want dan kunnen we wat extra’s geven.
Wie kan er bij de Voedselbank eten krij
gen? 
Als je echt te arm bent om zelf eten te ko-
pen, wordt je door de Voedselbank op een 

OPR OEP
Doen jullie ook mee aan ons 
Voedselbankproject tijdens 
de Vastenperiode 2014?
Lever langdurig houdbare 
producten zoals:
l  vis/vlees in blik
l  houdbare melk
l  noten
l  rijst/pasta
l  paaseitjes

in bij één van de 10 kerken 
van de Parochie HH. Petrus 
en Paulus of De Regenboog.lijst gezet met mensen die elke donder-

dag middag een voedselpakket kunnen 
halen. In deze voedselpakketten zit niet 
alleen eten, maar ook zeep, tandenbor-
stels, wasmiddel en andere dingen.
Hoeveel mensen komen er per week? 
Er komen 425 mensen per week en nog 
eens 30 vrijwilligers per week. 
Wat doet u bij de Voedselbank?
Ik doe de administratie, ik reken bij-

voor-
beeld uit hoe-
veel brood er per pakket in kan en 
hoeveel mensen kip kunnen eten en 
hoeveel mensen hamburgers kunnen 
eten. Er zijn ook veel andere banen in 
de Voedselbank, bijvoorbeeld kijken 
welk eten niet meer goed is of inter-
views doen met mensen.

Interviewer: Nicholas Schoppink

Wist je dat…..
l	de naam vont van het 
Latijnse woord  fons - bron - 
komt?
l	een doopvont vaak dicht 
bij de hoofdingang van een 
kerk staat?
l	sommige kerken ook een 
doopkapel hebben?
l	de meeste doopvonten cirkelvormig of acht-
hoekig zijn en een doorsnee tussen de 50 cm. en 
150 cm. hebben? 
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H. LODEWIJK
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.

Waarom noemen wij de Goede Week en 
Goede Vrijdag goed?

Er sterft een man aan een kruis.
Verraden en verloochend door vrienden.
Onrechtvaardig veroordeeld.
Gruwelijk gefolterd en gekruisigd.
Wat is hier goed aan?
Niet dat deze man aan het kruis zijn beulen vergeeft.
Niet dat hij bereid is voor ‘zijn geloof’ te sterven.
Niet dat hij het ‘paradijs’ belooft aan een ander.
Dat kan het niet zijn.

Wat is het dan wel? Het antwoord is dit,
met de plechtige woorden van de Kerk:
“Eén uit de Drie-eenheid heeft geleden.”
Deze Man is God de Zoon.
De mensgeworden God lijdt en sterft.
Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, lijdt 
alles wat wij lijden, sterft in onze plaats 
en laat Zich nederzenden naar de diepste 
duisternis.
Deze liefde van God voor ieder van ons 
tot het uiterste toe
maakt deze Vrijdag goed, maakt deze 
Week goed.
Alle door mensen uitgevonden religies en 
ideologieën
vallen hierbij letterlijk in het niet.
Alleen deze liefde van Jezus is werkelijk 
ons geloof waardig. Pastoor Smith

H. Mis met bisschop in H. Lodewijk
Donderdag 24 april houdt mgr. Van den Hende een lezing in 
Leiden (zie elders). Vooraf zal onze bisschop de H. Mis celebre-

ren in de H. Lodewijk-
kerk om 19.00 uur. 
Extra feestelijk om in 
het Paasoctaaf een 
pontificale H. Mis te 
hebben in onze kerk. 
Welkom en daarna na-
tuurlijk naar de lezing 
toe! (in de Petruszaal, 
Lammenschansweg, 
20.00 uur). 

De heilige  
JP2 kapel

Op zondag 27 april  
is het zover: Paus  
Johannes Paulus II  
wordt samen met  
Johannes XXIII  
hei ligverklaard  
in Rome. Paus  
Jo ha nnes Paulus II 
neemt in de  
Lodewijk kerk 
een bijzondere plaats in. 
Voor zover wij kunnen nagaan zijn wij, samen met het 
Sint-Janscentrum in Den Bosch, de enige plek in Nederland 
waar een eerstegraads reliek aanwezig is van deze paus.
Het spreekt voor zichzelf dat wij deze zondag dus ook niet 
zomaar voorbij willen laten gaan.
Deze dag zal de kapel officieel de naam krijgen: ‘Heilige 
Johannes Paulus II kapel’. In de volksmond zullen we al snel 
van de JP2-kapel gaan spreken.
Op die zondag 27 april, Barmhartigheidszondag, zullen we 
na de Heilige Mis van 10.00 uur samen de heiligverklaring 
kunnen volgen in de parochiezaal. Om 15.00 uur is dan de 
opening van de kapel, met getuigenissen en een directe 
skype-verbinding met onze ‘correspondent’ in Rome, onze 
voormalige kapelaan Remery, die alles ter plekke mee-
maakt. Zet u deze dag dus alvast in uw agenda.
Daarnaast willen we op de Lodewijksite getuigenissen (al 
dan niet anoniem) en herinneringen plaatsen die u hebt 
over Paus Johannes Paulus II. Bijvoorbeeld:
- verhalen van een ontmoeting (eventueel met foto)
- waardoor hij u heeft geraakt
- wat de aanwezigheid van zijn reliek voor u betekent.
U kunt dit mailen naar: lodewijkparochie@gmail.com of in 
de brievenbus van de pastorie posten.

Eliza Oudshoorn

Pas op met de Paus
Dagelijks horen en lezen we wat onze Paus allemaal wel 
zou doen en toestaan, maar ouderwetse conservatieve (ja, 
dat achterhaalde woord wordt nog steeds gebruikt) kardi-
nalen, bisschoppen, priesters en gelovigen niet toestaan.
Veel mensen doen hetzelfde met deze paus als wat ze met 
zijn voorganger gedaan hebben: niet gehinderd door enige 

kennis vormt hun vooroordeel de persoon en opvattingen 
van de Paus.
De vorige Paus kreeg de karikatuur van ‘huiskamer conser-
vatief’, en zo werd hij vervolgens gezien. Wat hij nu werke-
lijk gedaan heeft voor Kerk en wereld, wat hij nu werkelijk 
gedaan heeft tegen bijvoorbeeld misbruik, men heeft er 
geen idee van.
De huidige Paus kreeg het imago van ‘mensvriendelijke 
hervormer’ en zo wordt hij vervolgens gezien en de media 
kiezen hun berichtgeving hier op uit. Alles wat men van-
uit werelds denken in de Kerk veranderd wil zien, is ineens 
het programma van Paus Franciscus! Maar wat hij dagelijks 
nu werkelijk zegt en dat hij zeer veeleisend is tegenover 
iedereen, vindt dat iedereen zich tot Jezus moet wenden, 
roddelen veroordeelt en lauwe christenen slap vindt, men 
heeft er geen idee van.
Als men werkelijk deze Paus zo ‘menselijk en eigentijds’ 
vindt, waarom gaat men dan niet op zoek naar alles wat 
hij zegt? Bijvoorbeeld dit: “Het is absurd om van Christus 
te houden en niet van de Kerk te houden; om naar Christus 
te luisteren maar niet naar de Kerk. Christus en de Kerk zijn 
één.” Een ander voorbeeldje staat hieronder en meer is te 
vinden op de Lodewijksite. Pastoor Smith

Paus: Wees dapper en ga biechten!
“Ik zou jullie willen 
vragen – maar ant-
woordt niet hardop, 
iedereen kan het 
zeggen in zijn hart 
– wanneer was het 
de laatste keer dat 
je bent wezen biech-
ten? Denk maar eens 
na… Zijn het twee 
dagen, twee weken, 
twee jaar, twintig 
jaar, veertig jaar? 
Laat iedereen dat re-
kensommetje maar 
eens maken, laat 
iedereen zich maar 
eens de vraag stellen: 
wanneer was de laat-
ste keer dat ik ben 
gaan biechten? En als 
het lang geleden is, 
wacht dan geen dag langer meer, ga, de priester zal je goed 
ontvangen. En Jezus, Jezus is de beste van alle priesters,  
Jezus ontvangt je met heel veel liefde. Wees dapper en ga 
biechten!” (19 februari j.l.)

Biechttijden in de Goede Week
• Zondag 13 april 17.00 – 17.50
• Maandag 14 april tijdens de Avond van Barmhartigheid in 

de Sint-Josephkerk (zie Josephpagina)
• Woensdag 16 april in de Sint-Josephkerk vooraf en na de 

Avondmis van 19.00 uur
• Goede Vrijdag 18 april vanaf 14.00 tot aan de kruisweg 

(15.00 uur) bij E.H. don Remery

Eucharistie
Zondag 
10.00 uur Hoogmis, afwiss. Latijn 
/ Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding
18.00 uur H. Mis, samenzang*
* First and third Sunday partly in 
English
Door de Week
maandag   9.00
dinsdag  19.00*
woensdag   9.00
donderdag 19.00
vrijdag  19.00
zaterdag    9.30
* Tridentijnse Mis
Eucharistische aanbidding
vrijdag  14.00 – 23.00 uur
zaterdag  07.00 – 14.00 uur
zondag  17.00 – 18.00 uur
Biechtgelegenheid
- zondag 17.00 – 17.45 uur
- vrijdag na de Avondmis

Agenda
April
Dinsdag 8 april
Bezinning Opus Dei dames

Woensdag 9 april
• Aanbidding Petruskerk 11.00 – 
12.00 uur
• Lezing Lijkwade (in de St. Jo-
seph)
• Bezinning Opus Dei heren

Zaterdag 12 april
Palmzondagviering voor kinde-
ren: Petrus 19.00 uur

Maandag 14 april
• Avond van Barmhartigheid in 
de Sint Joseph.
• Youcat voor de jongeren
• Bezinning Opus Dei heren
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 16 april
Youcat

Heilig Triduüm in  
H. Lodewijk

Witte Donderdag 17 april
19.00 uur Mis met voetwas-
sing, aansluitend wake tot 
21.00 uur
Goede Vrijdag 18 april
• 14.00 uur Biechthoren
• 15.00 uur Kruisweg 
• Tocht met het kruis
• 19.00 uur Avond-plechtig-
heden met Passie-evangelie, 
Kruisverering en H. Commu-
nie
Paaswake zaterdagavond 19 
april 20.00 uur Lat.-Ned.

Paaszondag 20 april
10.00 uur Hoogmis Latijn
 (géén aanbidding en Avond-
mis)
Paasmaandag 21 april
10.00 uur Mis Latijn

Woensdag 23 april
Ouderavond 1e H. Communie

Donderdag 24 april
H. Mis en Lezing Bisschop

Zondag 27 april 
Opening H. JP2-kapel

Mei
Donderdag 1 mei
Heer leer ons bidden

Zaterdag 3 mei
Pater Pio Gebedsgroep

Dinsdag 6 mei
• Ouderavond Vormsel
• Bezinning Opus Dei dames

Woensdag 7 mei
Adrienne von Speyr 1

Zaterdag 10 mei
Landelijke ‘Pater Pio’-dag

Zondag 11 mei
Bisschop en jongeren

Maandag 12 mei
• Bedevaart Smakt
• Oefenen Vormsel
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 14 mei
• Open kerk Sint Petrus
• Adrienne von Speyr 2
• Bezinning Opus Dei heren

Zaterdag 17 mei
H. Vormsel

Zondag 18 mei
Volleybaltoernooi WJD

Zaterdag 24 mei
Parochie Impulsdag

Zondag 1 juni
1e H. Communie
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De Goede Week voor kinderen

Kerstmis laat zich altijd makkelijk vieren met en voor 
kinderen. De Goede Week lijkt wat ‘zwaarder’.
Of zijn wij dan wat te voorzichtig?
Pijn, verdriet, dood maken deel uit van het bestaan
en ook kinderen komen dit tegen.
Dan is het toch mooi om te laten zien, dat Jezus
deze weg kent en aangeeft dat het verder gaat.

Op Palmpasen rijdt Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen. 
Ook kinderen zwaaien Hem toe met hun palmtakken.
Witte Donderdag: het Laatste Avondmaal met de Twaalf,
Judas die Hem verraadt en Petrus die hem verloochent.
Goede Vrijdag: Pilatus, Maria, Simon van Cyrene, Veronica 
en de Honderdman
Stille Zaterdag: alleen Maria
En dan komt Pasen. De steen van het graf is weg… 
Wat is er gebeurd?

Palmpasenviering: Zaterdag 12 april 19.00 uur
Gezinsmis met Palmpasenprocessie en Kinderkoor.
De palmpaastokken kunnen de woensdag ervoor 9 april ge-
maakt worden in de Petruszaal tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Ze kunnen na de Palmpaasviering naar iemand gebracht 
worden.

Goede Vrijdag: Vrijdag 18 april 15.00 uur Kinderkruisweg, 
waarbij we ook stil staan bij Witte Donderdag, Stille Zater-
dag en Pasen. Met het kinderkoor.

We hopen dat veel kinderen met hun familie zo de Goede 
Week komen meevieren. Pastoor Smith

Berichten van de Koorzolder
Het koor (de koorzolder!) ontkomt niet aan de voorjaars-
schoonmaak. Traditiegetrouw wordt er vlak voor Pasen door 
een aantal vrijwilligsters 
geveegd en geboend. 
Het is geheim wat ze 
met eventueel gevon-
den valse nootjes doen. 
Jaren geleden prikte 
Riet Kirch een papier-
tje op een deur van het 
koor met de bedoeling 
deze werkzaamheden 
overbodig te maken. De toenmalige dirigent-organist had 
andere prioriteiten en paste die tekening aan.

Met Pasen (zondag de Hoogmis) zingen we met het project-
koor de Missa Festiva van Alexander Gretchaninoff. Deze mis 
is eerder in een Paaswake gezongen, maar i.v.m. de bijbe-
horende plechtigheden nooit inclusief het Kyrie. De viering 
wordt natuurlijk afgesloten met het Hallelujah van G.F. Han-
del. Over de verdere muzikale invulling wordt op dit mo-
ment nog nagedacht.

Ton van Schie

  De Petrustoren in het Licht 

Na de Paaswake in 2011 is de toren voor het eerst in het licht 
gezet. Een geschenk aan de kerk en stad in het jubileumjaar. 
Nu is de toren met het enorme kruis elke avond zichtbaar. 
Een verwijzing naar Hem die het Licht in de duisternis is.

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.

Vaste Vieringen
Zaterdagavond
19.00 uur Mis met samenzang of 
Cantorij of Gezinsmis met kin-
derkoor
Zondagmorgen
1e en 3e zondag van de maand 
9.30 uur Mis met Sint Petrus- 
koor
Door de Week
Eucharistieviering in de dag- 
kapel, ingang via de witte deur 
naast de parochiezaal
• Dinsdag 9.00 uur
• Vrijdag   9.00 uur
Na deze Missen is er biecht- 
gelegenheid
Open Kerk
Iedere 2e woensdag van de 
maand van 11.00 tot 12.00 uur 
met aanbidding en Rozenkrans 
(11.30 uur).

Agenda
April

Woensdag 9 april
• Open kerk: 11.00–12.00 uur 
aanbidding met biechthoren
• Palmpasens maken in Petrus-
zaal 14.00 -16.00 uur
• Lezing Lijkwade

Zaterdag 12 april
• Palmzondagviering voor kin-
deren, Petrus 19.00 uur

Maandag 14 april
• Gebedsavond Barmhartigheid
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 16 april
You cat

Heilig Triduüm 
in de Petrus

Witte Donderdag 17 april
 Zie H. Lodewijk
Goede Vrijdag 18 april
• 15.00 uur Kinderkruisweg 
    met uitleg over deze dagen.
    m.m.v. kinderkoor
• Tocht met het kruis
• Avondplechtigheden zie 
    H. Lodewijk
Paaswake zaterdagavond 19 
april
22.00 uur met Cantorij
Paaszondag 20 april
9.30 uur Hoogmis met Sint- 
Petrusprojectkoor

Woensdag 23 april
Ouderavond 1e H. Communie

Donderdag 24 april
Mis en Lezing Bisschop

Dinsdag 29 April
Begin serie De Weg van Maria 
door pastoor van der Bie.  
Zie catechesefolder.

Mei

Donderdag 1 mei
Heer leer ons bidden

Zaterdag 3 mei
Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag 3 mei
10.00 Mis met Cantorij

Zondag 4 mei
9.30 Mis met Sint-Petruskoor

Dinsdag 6 mei
Ouderavond Vormsel

Woensdag 7 mei
Adrienne von Speyr 1

Zondag 10 mei
19.00 uur Gezinsmis met  
Kinderkoor

Zondag 11 mei
Bisschop en jongeren (zie elders)

Maandag 12 mei
• Smaktbedevaart
• Oefenen Vormsel
• Avond Teresa van Avila

Woensdag 14 mei
• Open kerk: 11.00–12.00 uur 
met aanbidding
• Adrienne von Speyr 2

Zaterdag 17 mei
H. Vormsel in Petruskerk 
om 19.00 uur

Zondag 18 mei
9.30 Mis met Sint-Petruskoor

Zaterdag 24 mei
Parochie Impulsdag

Zondag 25 mei
1e H. Communie in de Petrus, 
9.30 uur

Actie Kerkbalans 2014: een voorzichtig 
begin

Het is een goede traditie van de Petruskerk om de klokken 
te luiden als bij het tellen van de toezeggingen voor de 
jaarlijkse kerkbijdragen het doel wordt gehaald. Op zon-
dagmiddag 26 januari hebben de klokken niet geluid. Bij 
het tellen van de toezeggingen kwam het totaalbedrag uit 
op € 36.000, terwijl het doel was om tenminste het bedrag 
van 2013 te evenaren: € 45.000. Inmiddels is de teller op-
gelopen tot € 39.000 en wij hopen dat het uiteindelijke 
bedrag toch richting het doel gaat.
Niettemin, de tendens van dalende kerkbijdragen zet zich 
voort en dat baart ons zorgen. De Beheercommissie gaat 
de cijfers goed analyseren, ook in vergelijking met de voor-
gaande jaren, om te zien wat de dieperliggende oorzaken 
zijn en hoe we meer parochianen bij de Kerkbalans kun-
nen betrekken. 
Als u dit leest en alsnog met de actie Kerkbalans wilt mee-
doen, dan is een bijdrage op rekening NL04 INGB 0002 
5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus Kerkbijdragen meer dan 
welkom. U steunt onze parochiekern, een actieve geloofs-
gemeenschap met een prachtige kerkgebouw.
Mede namens de pastoor veel dank aan al degenen die 
weer deelnemen aan de Kerkbalans.

Vanuit de Beheercommissie
Sjef Rosdorff en Henk Snijders

Gezichten bij de namen
Sinds een paar weken 
hangt in het voorpor-
taal een poster met 
de namen van de le-
den van de Pastoraat-
groep en Beheercom-
missie. Bij de namen 
foto’s. Nu kunt u ze 
allemaal herkennen.
Aarzelt u niet om een 
van hen aan te schie-
ten mocht u vragen, 
bemerkingen of sug-
gesties hebben om-
trent de Sint-Petrus-
kern.
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lem-Amsterdam, is een korte aanbidding. 
De stilte overspoelt de ruimte en iedereen 
pakt dit moment om samen met Jezus 
te zijn, zorgen of vragen bij Hem neer te 
leggen… Daarna gaan we in stilte naar 
buiten voor de Stille Omgang. Sommigen 
bidden de rozenkrans en anderen bidden 
voor de mensen op straat. Er is genoeg om 
over na te denken, genoeg tijd om bij God 
te komen en God te danken voor het won-
der van jaren terug.
Aan het einde van de Stille Omgang keert 
de chaos weer langzaam terug. De één 
zoekt de groep met wie hij is gekomen en 
andere jongeren kletsen nog even goed 
bij. Iedereen gaat zijn eigen gang en de 
stilte die was, wordt weer de drukte van 
Amsterdam. Marianne Heijkoop

gaat, komt iedereen tot rust. Eerst door te 
luisteren naar een interview met Gert-Jan 
Segers, Tweede Kamerlid van de Christen 
Unie, over de vraag hoe hij de stilte pakt 
in zijn drukke agenda. Pater Dries van 
den Akker sj. leidt ons daarna in de stilte. 
De kaarsen die we bij binnenkomst kre-
gen worden aangestoken en we krijgen 
een aantal keer de mogelijkheid om een 
halve minuut stil te worden. Te luisteren 
naar Gods stem en tot rust komen. In de 
pauze  is het nog steeds beheerst. Wel 
kletsen met elkaar, maar iedereen draagt 
nog de stilte met zich mee. Na de H. Mis 
met bisschop Punt van het bisdom Haar-

l l l  De Veertigdagentijd is begonnen. Waar vast jij op? Ieder heeft daar zijn 
eigen manier voor. We mogen de vastentijd gebruiken om onze relatie met God 
te verstevigen. Kom daarom naar onze JP Leiden activiteiten om jouw mo-
ment met God te pakken. l l l  10 april Verdiepingsgroep 19.45 tot 21.30 uur 
l l l  11 april Tienergroep 19.45 tot 21.30 uur l l l  16 april YouCat 19.30 tot 
21.30 uur l l l  8 mei Verdiepingsgroep 19.30 tot 21.00 uur l l l  18 mei RKJ 
volleybaltoernooi 10.00 tot 17.00 uur l l l  21 mei YouCat 19.30 tot 21.30 
uur. l l l  Ook de Katholieke Jongerendag komt er weer aan: op 28 en 29 juni. 
Kamperen, lofprijzen, Eucharistie en jongeren. Natuurlijk ben je van harte 
welkom! Op www.jongkatholiek.nl staat alle informatie! l l l  Zin in een bor-
rel? Houd JP Leiden.nl en onze Facebookpagina in de gaten! Meld je daar ook 
aan voor de nieuwsbrief, zodat je van de laatste nieuwtjes op de hoogte bent. 
Vragen? Mail naar info@jpleiden.nl. l l l

JP
 L
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n

Jongeren die met elkaar praten en volop 
muziek. Niemand was bezig met stilte. 
Langzaam, terwijl het programma voorbij 

Tour of faith in Leiden!
Tour of faith, een nieuw initiatief, is een rondgang 
van onze bisschop Van den Hende met jongeren door 
het bisdom om samen te vieren, geloofsgesprek en 
maaltijd te houden. De Eucharistieviering, in de H.  
Lodewijkkerk, begint op zondag 11 mei om 15.00 uur.  
Mgr. Van den Hende gaat voor. Om 16.00 uur volgt het 
geloofsgesprek, aan de hand van een thema. Om 17.00 
uur wordt afgesloten met een maaltijd die tot onge-
veer 18:00 uur duurt. Iedereen is van harte welkom! 
Opgave bij info@jpleiden.nl.

Vanuit drukte 
naar stilte in Amsterdam
Wat een chaos, het begint al op het Centraal Station van Amsterdam. 
Overal mensen. Rennend om de trein te halen of wachtend bij de 
kassa om boodschappen te betalen, iedereen is bezig. In de Sint- 
Nicolaasbasiliek is het niet beter. Een drukte van belang. 

Groningen is dit jaar gastheer van dit muzi-
kale evenement over de laatste uren van Jezus’ 
leven, zijn lijden én opstanding. Jan Dulles 
van de 3Js vertolkt de rol van Jezus en Simone 
Kleinsma is Maria. Samen met onder meer 
Stanley Burleson (Petrus) en Beau van Erven 
Dorens (verteller) nemen zij op donderdag 17 
april het publiek mee in het Paasverhaal. Jan 
Dulles vindt het geweldig om te doen: “Het lijkt 

me behoorlijk heftig om de rol van de goedheid 
zelve in zijn laatste uren te spelen.” Bisschop 
De Korte van bisdom Groningen-Leeuwarden 
hoopt dat The Passion veel mensen in Gronin-
gen en Nederland opnieuw tot bezinning aan-
zet: “Het biedt een unieke kans om het hart 
van het christelijk geloof, Gods liefde voor deze 
wereld in Christus, op een laagdrempelige ma-
nier voor het voetlicht te brengen.”

In gesprek met Gert-Jan Segers, tweede Kamer-
lid van de Christen Unie.

	 GebedsintentieAls u Mij aanroept en tot Mij bidt, zal ik u verhoren (Jeremia 29, 12)
 Laten	we	bidden...	

voor jongeren die vervolgd worden om hun geloof. Dat zij de kracht van God mogen ontvangen en hun geloof in vrijheid mogen vieren.

met Groningen 
             als decor!
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Ook de enquête voor jonge gezinnen, die plaats heeft gevon-
den in december en januari, zijn we bezig te analyseren. In 
een volgend blad hopen we u daar iets meer over te kunnen 
vertellen.

Namens de Pastoraatgroep, Irma Leune

Nieuws vanuit het LAM-Gods koor
Naast de zondagse viering in de beide kerken zingt ons koor 
tweemaal in het jaar in Verzorgingshuis Haagwijk. Maan-
dag 17 februari luisterden wij de dienst, voorgegaan door 
dominee Martine Wassenaar, met onze zang op. Het is een 
genoegen om te zien hoe dit door de aanwezige bewoners 
gewaardeerd wordt, ja, het is fijn om met elkaar de liederen 
te zingen, die de ouderen vroeger in hun eigen kerk ook zon-
gen. Onder hen was ook ons oud-koorlid An Boon, zij genoot 
en zong van harte mee.
Het thema van de dienst was: Wijsheid en Wet. De dominee 
las voor uit Mattheus 5, de verzen 17 t/m 26:
‘Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je daar 
herinnert dat je broer of zus jou iets verwijt, ga het dan eerst 
goed maken alvorens je je offer aan God aanbiedt’. In een 
korte overweging vertaalde de dominee deze woorden naar 
de tegenwoordige tijd.
Na afloop was er gelegenheid om elkaar, koor en ouderen, te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Namens het LAM Gods koor, Ali van Leeuwen

Zijpad langs Maria Middelareskerk
Na het kerkplein is begin maart 
ook het zijpad op de schop ge-
nomen. De grond is geëgali-
seerd, de oude fietsblokken zijn 
afgevoerd en alles ziet er weer 
prachtig uit met de nieuwe  

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.

Nieuwe energie
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, begint het weer bui-
ten te veranderen. De temperatuur loopt omhoog, het zon-
netje is meer te zien en soms al te voelen.
De lente is in aantocht, van alles begint weer te groeien in 
de natuur. Het gonst van energie en bedrijvigheid ook al is 
dat niet altijd direct zichtbaar. Zo ook in onze parochiekern.

Aswoensdag werd druk bezocht. Het was een stemmige vie-
ring. Het ritueel om het askruisje, de as die verbrand werd, 
symbool van ‘het oude gaat voorbij en er komt een nieuw 
begin’, maakte ons stil van binnen. De vespers op de woens-
dagavond in de vastentijd, de sobere maaltijd, de Goede 
Week met zijn vele vieringen voorafgaand aan Pasen, laten 
ons beseffen wat een nieuwe start betekent.

De koppen worden bij elkaar gestoken om de Parochiedag 
op 24 mei en de fietstocht langs verschillende kerken van 
onze parochie op 1 juni voor te bereiden. Maar ook 4 kinde-
ren zijn gestart met de voorbereiding op hun Eerste Heilige 
Communie in mei en 11 vormelingen uit de Lam Gods kern 
zijn zich inmiddels aan het voorbereiden op het Heilig Vorm-
sel.

Veel initiatieven, bijeenkomsten en werkzaamheden, waar 
vrijwilligers zich mee bezig houden. Vrijwilligers waarvan 
er nooit genoeg zijn, maar waar we altijd weer blij mee 
zijn, dat ze er zijn. Zonder hen zouden veel initiatieven en  
bijeenkomsten niet plaats kunnen vinden en zou er veel 
werk blijven liggen.

bestrating! Of er nieuwe fietsklemmen moeten komen, 
wordt nog bekeken. Zelfs achter de voormalige pastorie 
is het kleine terras opnieuw gedaan waardoor je er weer 
goed kunt zitten na gedane arbeid.

Anders dan anders
Eens in de 6 á 7 weken komen de Wijkcontactpersonen 
van de Antonius bij elkaar in de pastorie.
Deze keer was gekozen voor een heel andere locatie, n.l. 
Museum Greccio onder de Hartebrugkerk.

De heer Jan van Loon leidde ons rond en vertelde vol 
trots over al zijn bij elkaar gegaarde kerkschatten. Wat 
als een verzameling kruisbeelden begon, werd een bijna 
uit de hand gelopen hobby, neen echt uit de hand ge-
lopen is het niet, want alles wat Jan aangeboden krijgt 
of wat hij op een charmante manier weet te ontfutse-
len krijgt een plaatsje: grote en kleine kazuifels, eerste-
communie cadeautjes, schilderijtjes en beelden, wijwa-
terbakjes, rozenkransen, bijzondere kerkattributen,... 
teveel om op te noemen, alles uit het rijke roomse leven.

Na het bekijken van al dat moois werden we door Me-
vrouw van Loon uitgenodigd voor een kopje koffie in 
een gezellige zaaltje ergens achter de kerk en werden er 
ook nog wat praktische zaken rondom het wijkcontact-
werk besproken. Het was een heel bijzondere middag en 
we zijn het echtpaar van Loon heel dankbaar voor het 
genotene en de gastvrijheid.

Namens de Werkgroep, Ali van Leeuwen

Vanuit het secretariaat
Denkt u nog tijdens het boodschappen doen aan de 
mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank? Koop 
wat eiwitrijke producten, zoals vis, vlees in blik en peul-
vruchten en breng het mee op zondag naar de kerk en 
leg het achterin in de mand.
Als u iemand weet die de Bloemengroet na de zondags-
viering verdient, geef het door!
En laat ons weten als er mensen zijn die behoefte heb-
ben om de H. Communie thuis te ontvangen. Wij zijn 
gestart met een werkgroep Ziekencommunie thuis.

Maggy van Wijk

Vieringen
door de week

Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 4 april en 2 mei is er om 
9.30 uur een Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum Robijnhof
Op vrijdag 4 april en 2 mei is er 
om 15.00 uur een viering in de 
‘Vijverzaal’.

Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 28 april en 26 mei 
is er om 10.30 uur een Eucharis-
tieviering.

Kinderwoorddienst
en optreden kinderkoor

Deze is in de Maria Middela-
reskerk om 9.30 uur op 13 april 
(Palmzondag).

Palmzondag en Palmpasen-
stokken

Kinderen mogen op 13 april 
om 9.30 uur hun versierde stok 
meenemen naar de Maria  
Middelareskerk. De stokken 
zijn bedoeld voor oudere of 
zieke parochianen. 

Witte Donderdag
wordt om 19.00 uur gevierd 
in de Maria Middelareskerk. 
We gedenken de instelling 
van de Eucharistie.

Goede Vrijdag
is de Kruiswegviering in de 
Maria Middelareskerk om 
15.00 uur. De oecumenische 
lijdensmeditatie is om 19.00 
uur in de Antoniuskerk. In 
beide vieringen is er kruis-
verering met bloemlegging.

Paaszaterdag
wordt de Paaswake gehou-
den in de Maria Middelares-
kerk om 21.00 uur met het 
ritueel rond licht, vuur en 
water.

Paasochtend
vieren we de verrijzenis van 
Christus. Om 11.15 uur  
Eucharistieviering in de  
Antoniuskerk.

Mariavieringen in mei

Deze zijn op de woensdagen 7, 
14, 21 en 28 mei in de Antoni-
uskerk. Het Rozenhoedje wordt 
dan gebeden. 

Bisschoppelijke Vastenaktie

Uw gift kunt u in de bruine kist 
in de Antoniuskerk en de witte 
bus in de Maria Middelareskerk 
deponeren: voor Sierra Leone en 
Schuldhulpmaatje in Leiden.

El Greco

Aan de hand van werken van 
deze beroemde schilder kunnen 
we ons voorbereiden op Pasen. 
Woensdag 9 april om 20.00 uur 
in de pastorie van de Antonius 
onder leiding van pastoor van 
der Bie en Marlène Falke.

Bijbelstudieavonden

Deze zijn op donderdag 24 april 
en 8 mei 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 25 april bent u weer 
welkom van 18.00-21.00 uur in 
De Verdieping Stevensbloem 269 
voor een goede maaltijd met  
gesprek. Ditmaal mag iedereen 
zijn favoriete kerkmuziek mee-
brengen. Intekenlijsten komen 
achter in de kerken te liggen.

Gedoopt

Op 9 maart is Catharina Maria 
Orry Dewi, dochter van Brouz 
Tito Kostermans en Wiwien 
Darmawan-Kosterman gedoopt 
in de Antoniuskerk. Het gezin 
woont aan de Vijf Meilaan 420.

We feliciteren de ouders van  
harte met deze bijzondere dag in 
het leven van hun kind.
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DE REGENBOOG
OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58 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.

DE NACHT VAN ORPHEUS  
vrijdag 11 april 20.00 uur

Theaterproductie met proza, poë-
zie en muziek.
Deze indrukwekkende voorstel-
ling verplaatst ons naar de Twee-
de wereldoorlog. We zien hoe 
in kamp Westerbork, op de grens van leven, mensen voor 
onmogelijke keuzes worden gesteld. Joodse leden van de 
ordedienst hebben de opdracht hun volksgenoten op trans-
port naar Auschwitz te zetten. Wie weigert wordt zelf op 
transport gezet. Jij of ik. Daar doorheen zien we hoe, met 
de dood voor ogen, levensdrift mensen de kracht geeft om 
te overleven.
De voorstelling is gebaseerd op teksten van de novelle De 
nacht der Girondijnen (1957) en de gedichtenbundel Or-
pheus en Ahasverus van de joodse historicus-dichter-schrijver 
Jacques Presser (1899-1970). Het thema van deze voorstelling 
blijkt (helaas) nog steeds actueel en maakt dan ook veel los 
bij het publiek. Na afloop van de voorstelling is het mogelijk 
om na te praten met elkaar en de medewerkenden.
Vrijdag 11 april om 20.00 uur. Kerkelijk centrum de Regen-
boog, Watermolen 1 te Leiden-Merenwijk. Toegang gratis –
deurcollecte t.b.v. de onkosten. Meer informatie op de www.
deregenboogmerenwijk.nl en de flyers in de kerken.  

‘Weg van Maria’ Lectio Divina 
Lectio Divina is een (eeuwenoude) methode om een Bijbel- of 
Schrifttekst voor jezelf tot leven te brengen en er een inner-
lijke dialoog mee aan te gaan. Zo ontdek je allerlei elemen-
ten en facetten in de tekst die bij 'gewoon' lezen aan je voor-
bij zouden gaan. De methode bestaat uit het voorlezen (ho-
ren) en zelf lezen (zien) van de tekst, overdenken, registreren 
(voor jezelf) en delen, stilte/meditatie. Dat herhaalt zich een 
of twee maal. Het geheel wordt afgesloten met een gebed. 
Door Hezemans, betrokken bij de oecumenisch georiënteer-
de citykerk ’t Steiger in Rotterdam, komt naar de Regenboog 
om hier een serie van drie avonden Lectio Divina te begelei-
den. Per bijeenkomst wordt een tekst uit het Nieuwe Testa-
ment gelezen waarin Maria zelf sprekend aanwezig is.
Het mooiste is als u de hele serie bijwoont, maar een enkele 
avond kan ook.
Per keer wordt een bijdrage van € 4,-- gevraagd.
Data: donderdag 1, 8 en 15 mei 20.00 uur
Aanmelden en meer informatie bij Ingrid Weitenberg:
ingridjam@hotmail.com.

Vastenaktie 2014
In plaats van een sobere maaltijd vragen we dit jaar op zon-
dag 6 april na de dienst aandacht voor de Vastenaktie onder 
het genot van Fairtrade Afrikaanse koffie en thee en chocola. 
We hopen door deze nieuwe vorm meer gemeenteleden te 
kunnen informeren over de Vastenaktie. Het ver-weg project 
is dit jaar in Sierra Leone (zie www.vastenaktie.nl/). Het dicht-
bij-project is Schuldhulpmaatje (zie www.schuldhulpmaatje.
nl/). Jan Kruidhof van Stichting Schuldhulpmaatje zal kort 
een uitleg geven van hun werk in Leiden.

André Vording, zwo-mov

Bisschop Van den Hende op werkbezoek in 
de Regenboog

Dinsdag 28 januari kwam monseigneur Van den Hende naar de 
Regenboog op werkbezoek. Het werd een bemoedigende ont-
moeting.
Na een korte rondleiding door het kerkelijk centrum was er een 
druk bezochte Vesperviering. Vol overgave bad en zong ieder-
een mee. Vicaris A. van der Helm, administrator van het vicariaat, 
legde ons in de overweging (over Marcus 3: 31-35) voor dat we 
in Christus broers en zussen van elkaar zijn. Met een daverend 
‘Lang zullen we leven’ uit het lied van de Regenboog besloten 
we de viering.

Na de viering was er een informeel samenzijn waarbij iedereen 
de gelegenheid kreeg om persoonlijk met de bisschop kennis te 
maken. Het ging er bijzonder geanimeerd aan toe.
Na een gezamenlijke maaltijd van AKM, vicariaat, wijkkerken-
raad en de bisschop in een ontspannen en gezellige sfeer, was er 
nog een gesprek van het vicariaat met de bisschop. Ook de pasto-
res (en emeritus pastor John) waren hierbij aanwezig.
Het gesprek verliep in een prettige sfeer. De bisschop luisterde 
vooral. Hij toonde zich betrokken bij de pijn en het verdriet dat 
we op zondagen niet meer de Eucharistie kunnen vieren zoals we 
dat 40 jaar gewend waren. Maar hij bemoedigde ons door ons 
aan te sporen het verlangen naar het vieren van de Eucharistie le-
vend te houden: nadat er afgelopen jaren grote stappen zijn ge-
zet in het erkennen van elkaars doop, zijn de kerken nu bezig te 
praten over Eucharistie en Avondmaal.
Ook voorzag de bisschop meer oecume-
nische samenwerking op allerlei gebied 
en noemde hij de Regenboog een voor-
beeld voor andere parochies. Hij sprak 
zijn volle vertrouwen uit in het vicariaat 
en gaf het alle ruimte om onze oecume-
nische identiteit te behouden en te ont-
plooien.
Voor alle aanwezigen was het een inspi-
rerend en bemoedigend gesprek.
 Ingrid Weitenberg

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
zie: www.deregenboogmeren-
wijk.nl

STILTECENTRUM
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 lezin-
gen, 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. Aan-
melden 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

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de
maand van 18.00–20.00 uur

Het is volbracht…
geladen woorden
een requiem
van smart en rouw.

Het is volbracht…
de slotakkoorden
van heldenmoed
van liefde en trouw.

Het is volbracht…
een zucht van vrede,
weg pijn, weg nood,
weg smaad, weg schand’.

Het is volbracht…
de schuld beleden,
verzonken door
het nieuwe land.

Het is volbracht…
de Voorhang scheurde.
Gods Offerlam
nam nieuw bestaan (Joh. 10. 18)

De aarde brak
de hemel kleurde.
De Mensenzoon 
is opgestaan Mulier de turba

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

Oud papier, kleding
Elke 1e donderdag van de 
maand staan van 9.00 tot 21.00 
uur bij de Regenboog contai-
ners voor inzameling van oud 
papier, metaal en schone bruik-
bare kleding.

Voedselbank
Help uw noodlijdende mede-
mens aan zijn dagelijks brood. 
Dat kunt u doen door verpak-
te 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 Regen-
boog vindt u meer informatie. 
U kunt zich daar ook opgeven 
voor alle activiteiten:
www.deregenboogmerenwijk.
nl.

Palmpaasoptocht

Op zondag 13 april vieren 
we Palmpasen. Kinderen 
mogen dan hun palmpaas-
stokken meenemen naar  
de kerk voor de palm-
paasoptocht.
Na de viering gaan de kinde-
ren, onder begeleiding van 
ouders, naar zorgcentrum 
Overrhijn en maken daar 
een rondgang langs de be-
woners.

Oude Liedboeken  
te geef
Nu we in de Regenboog zijn 
overgegaan op het nieuwe 
Liedboek kunnen de oude 
liedboeken worden opge-
ruimd. In de maand maart 
zullen de oude Liedboeken 
op de tafel in de hal van de 
Regenboog liggen om mee 
te nemen. Wie wil kan een 
exemplaar meenemen. Daar-
na worden ze weggedaan.

http://www.deregenboogmerenwijk.nl
http://www.deregenboogmerenwijk.nl
http://www.deregenboogmerenwijk.nl
http://www.deregenboogmerenwijk.nl
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Theo 
Tetteroo (55),
vrijwilliger Lam Gods

Lezing bisschop!
Geloven maakt het leven vreugdevoller. Op donderdag 24 april is 
de lezing van onze bisschop Van den Hende over het document van 
paus Franciscus ‘Vreugde van het Evangelie’. De lezing begint om 
20.00 uur in de Petruszaal, links naast de kerk. Vooraf celebreert 
de bisschop de H. Mis in de H. Lodewijkkerk om 19.00 uur.

Bedevaart 
naar Smakt
Op 12 mei organiseert de ‘Haagse  
Bedevaarten’ haar jaarlijkse bedevaart 
naar het Limburgse Sint-Jozefheilig-
dom in Smakt, het enige Jozefoord in 
Nederland.
Onderweg wordt een kopje koffie  
gedronken en rond 11.00uur wordt in de 
kapel van Smakt de H.Mis opgedragen, 
waarna een koffietafel. Vervolgens een 
bezoek aan het Mariaoord in de plaats Renkum, waar een plechtig slui-
tingslof wordt gehouden. Ter afsluiting van deze dag een heerlijk slot-
diner. Het is zeer de moeite waard om deze bedevaart mee te maken!
De heilige Jozef, echtgenoot van Maria en voedstervader van Jezus, 
timmerman in Nazareth, lijkt wat op de achtergrond te staan. In de 
late middeleeuwen treedt hij meer naar voren en wordt afgebeeld als 
in de bloei van zijn leven met het Jezuskind aan zijn hand of op zijn 
arm. Jozef is onder meer de patroon van een zalige dood, de familie, de 
weeskinderen, de herbergen en hun bezoekers en van de timmerlieden 
en houthakkers. Sinds de 19e eeuw is hij de patroon van de arbeiders in 
het algemeen.
Geestelijke begeleiding pastoor Smith en diaken Clavel Kosten € 60,-. 
Opgave inschrijfformulier achterin de kerken. Meer info bij www.bede-
vaart.nl of bij diaken Clavel 06-53732362 of info@bedevaart.nl.

Thuis in de Bijbel

Tot 10 augustus is in met museum Catharijneconvent in Utrecht 
de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote ver-
halen. Het Nederlands Bijbelgenootschap en museum Catharij-
neconvent zetten zich samen in om het rijke erfgoed van de grote 
verhalen door te geven.
‘Thuis in de Bijbel’ laat zien hoe Bijbelse verhalen ingebed zijn in de 
kunst en cultuur van de Lage Landen. Kunstenaars als bijvoorbeeld 
Jan Steen en Pieter Aertsen gebruiken hun vertrouwde omgeving 
voor het weergeven van deze verhalen. Kerken, kroegen en keukens 
vormen het decor voor bekende Bijbelse figuren als Jacob en Esau 
of Lazarus. Naast vijf zalen vol prachtige schilderkunst, biedt de 
tentoonstelling u nog veel meer: audiotoer met prachtige verhalen, 
theater, collegereeks, lezingen, Bijbelcursus en nog veel andere in-
teressante activiteiten. Kijk verder op www.catharijneconvent.nl. 

Op een prachtige zonnige dag heb ik 
op de Bernardusschool in Zoeterwoude 

Rijndijk een afspraak met Sannie Cortenbach, leer-
kracht groep 5 en lid MT en contactpersoon identiteit. 

Ze heeft zich gedegen voorbereid op het interview en dat is zeer prettig. 
Ze waardeert de RK-school vanwege de sfeer en het hechte team van colle-
ga’s, die elkaar steunen en open staan voor  vernieuwing en verbetering. 
Bijzonder is dat ze zelf ook als kind op deze school heeft gezeten! 
“Waaruit blijkt voor jou de RK identiteit van de school?” vraag ik haar. 
“We zijn daar veel mee bezig geweest de laatste jaren, onder goede bege-
leiding van Elisabeth Boddens Hosang (SCOL). We willen wat uitstralen als 
school, dat is een uitdaging. We geven godsdienst-
lessen en de katholieke traditie is een bron van in-
spiratie. We zijn zeer te spreken over het deugden-
project, overal in de klassen en in het schoolgebouw 
hangen posters (zie rechterkant). Daarin komen 
thema’s als assertiviteit, vriendelijkheid, optimis-
me aan bod en vooral de koppeling aan Bijbelverha-
len is waardevol. We hebben aanvullend een bijbel-
voorleeslijn voor de school laten ontwikkelen.

Kernwaarden op school
We hebben een aantal kernwaarden op school, 
bijvoorbeeld respect, solidariteit en verwonde-
ring. Elk kind is dus welkom, onafhankelijk van 
afkomst of religie. Er zijn spontane inzamelings-

acties door kinderen op eigen initiatief voor goede 
doelen (bijv. KIKA). We gaan nu elk jaar minstens 
een keer naar de kerk voor een schoolviering. Met 
verwondering aanhoor ik soms wat levensvragen 
oproepen bij kinderen. (Dat geldt ook voor de stilte-
momenten en de keren dat Sannie in stilte bidt en 
een kruisteken maakt voor speciale maaltijden (3 
oktober, kerst). Dat kruisteken van de juf en de stil-
te wil de kinderen ook wel eens verwonderen). Met 
Kerst is er een schoolviering, een diner en natuur-
lijk het Kerstverhaal. Met Pasen is er ook een spe-

ciale viering. We overwegen 
nu ook of we het schoolfeest 
gaan koppelen aan Sint Ber-
nardus. We zijn erg blij met 
de ondersteuning vanuit 
SCOL en de parochie” (bij 
de vieringen, gastlessen op 
school voor groepen 4 en 8) 
en wij op onze beurt zijn blij 
met leerkrachten als Sannie 
en deze RK-school. 

“Katholieke traditie, bron van inspiratie”

Wat doe je precies?
Ik bespeel het orgel van de Antoniuskerk en de Maria 
Middelares en ik begeleid ook het koor daarop. Ik ben 
als organist begonnen bij de Petrus en Pauluskerk in 
Leidschendam toen ik 16 jaar was. Ik deed daar later 
ook bestuurswerk in de parochie, en ik ben nog steeds 
voorzitter van de jeugdafdeling van de voetbalclub 
SEV in mijn woonplaats. Daarnaast werk ik als leraar 
economie in het middelbaar onderwijs. Hoe ik bij de 
Antonius kwam? Mijn oudste zoons zaten in de kerk op 
het kinderkoor bij dirigente Diny Berbée en zij vroeg 
mij eerst of ik wilde invallen en later of ik dit vast wilde 
gaan doen. Ik doe het met veel plezier: het is een heel 
leuk en sociaal koor en de samenwerking is uitstekend.

Hoe gaat het in de praktijk in zijn werk? 
Ik speel hier elke maand op 3 van de 4 zondagen. 
Daarnaast speel ik ook tijdens de Goede Week en op 
feestdagen door de week  als Aswoensdag, Hemelvaart 
of Allerheiligen. Daarnaast ben ik elke week op woens-
dagavond  bij de repetities van het koor. Mijn voorbe-
reiding? Ik weet wat er gezongen wordt, en ik kijk voor 
de mis even rustig de partituur in en zoek bijpassende 
orgelmuziek. 

Waarom doe je dit?
Ik houd van muziek. Na de liefde is muziek misschien 
wel het mooiste geschenk dat God ons gegeven heeft. 
Muziek kan troost geven zowel als blijdschap. Het is 
volgens mij dan ook niet toevallig dat veel muziek kerk-
muziek is. Het is fijn om muziek te spelen, maar het is 
ook heerlijk om er naar te luisteren.
Ik krijg soms ook heel fijne reacties. Ik had bijvoor-
beeld net in Leidschendam in de kerk de ‘Air’ uit de 
tweede suite van Bach gespeeld toen iemand me ver-
telde dat die muziek troostende herinneringen bij haar 
opriep omdat die ook was gespeeld op de uitvaart van 
haar dochter. Ik speelde dat stuk min of meer toevallig, 
maar het is heel mooi als je op zo’n manier een rol kunt 
spelen, en mensen kunt helpen in hun emoties. De mu-
ziek krijgt dan een diepere betekenis, ook voor mijzelf. 

Wat betekent Pasen voor je?
Hoop. Er is altijd hoop. Op de Verrijzenis. Maar die is er 
niet zonder het gevoel van de Veertigdagentijd. Voor 
sommige mensen is Kerstmis het hoogtepunt van het 
jaar, maar voor mij Pasen. Het is het meest vreugdevol-
le moment van het jaar. Ook liturgisch is Pasen dan ook 
een hoogtijmoment. Zonder Paasheid geen mensheid.

Meester Gonlag van groep 6 leest 
het Paasverhaal, waarna de kin-
deren in groepjes er toneelstukjes 
over voorbereiden. St

ill
e 

Za
te

rd
agde dag na Goede Vrijdag

zo koud en zo kil
leegte om ons heen
zo onbarmhartig stil

gisteren nog twijfel
vandaag zekerheid
de Heer is niet meer
hoop is verleden tijd

waarom moest dit zo zijn?
waarom moest Hij zo lijden?
Hij deed alleen maar goed,
wilde ons bevrijden

bevrijden uit ons eigen kwaad
vergeten en vergeven
en voortaan met elkaar
in echte vrede leven

alles lijkt nu tevergeefs
het is niet te aanvaarden
Hij werd geboren in een stal
kwam naar onze aarde

om ons te redden allemaal
en om ons na dit leven
een ongekend en een nooit
eindigend geluk te geven

dit kan het einde toch niet zijn,
er moet nog iets geschieden,
is ons geloof dan zo klein,
dat het ons geen hoop kan bieden?

hebben wij Hem niet begrepen?
hebben wij Hem niet verstaan?
het Wonder gaat gebeuren:
de derde dag breekt aan!

José Simons-Castelein
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5 za
 
6 zo
 6e zondag door het jaar

 

12 za
 
13 zo
 Palmzondag

 

17 do
 Witte Donderdag

 

18 vr
 Goede Vrijdag

 

19 za
 Paaswake

 
20 zo
 Hoogfeest van Pasen

 

21 ma
 Tweede Paasdag

26 za
 
27 zo
 Beloken Pasen

 

3 za
 
4 zo
 3e zondag van Pasen

 

10 za
 
11 zo
 4e zondag van Pasen

 

17 za
 
18 zo
 5e zondag van Pasen

 

5

6

12

13

17

18

19

20

21

26

27

3

4

10

11

17

18

  

  

09.30 WG SJ

  Parochiekoor

  

  

  

09.30 EV - pastoor vd Bie CD

  Kinderkoor

  

19.00 EV - pastoor vd Bie CD

  Parochiekoor

  

15.00 Kruisweg CD

19.00 Kruisverering SJ

  

21.00 EV- pastor de Gilde CD

  Eigentijds koor

  

09.30 EV - pastoor vd Bie SJ

  Parochiekoor

  

  

  

19.00 WG CD

  Jongerenkoor

  

  

  

  

  

  

09.30 EV - pastor de Gilde SJ

  Parochiekoor

  

19.00 EV -pater vd Eijnden CD

  Eigentijds koor

  

  

  

  zie Petrus

  

10.30 EV/GV - pastoor vd Bie CD

  Kinderkoor

  1e H Communie

 

 

11.00 EV/KWD - pastoor vd Bie

  Hartebrugkoor

 

 

 

11.00 EV/KWD - pater Moons

   Hartebrugkoor

 

19u30 EV - pater v Ulden

  Schola Cantorum

 

15.00 Kruisweg

 

 

21.30 EV- pastoor vd Bie

  Hartebrugkoor

 

11.15 EV - pater v Duijnhoven

  Hartebrugkoor

 

 

 

 

 

11.15 EV - pater v Ulden

  Schola Cantorum

 

 

 

 

11.15 EV/KWD - pastoor vd Bie

   Schola Cantorum

 

 

 

11.15 EV - pater Moons

   Hartebrugkoor

  1e H Communie

 zie Petrus

 

11.15 EV/KWD - pater v Duijnhoven

  Schola Cantorum

 

19.00 EV - pastoor Smith

   Cantorij

09.30 EV - pastoor vd Bie

  Sint-Petruskoor

 

19.00 EV/GV - pastoor Smith

   Kinderkoor

 

 

 

 

 

 

15.00 Kruisweg

 

 

22.00 EV - pastoor Smith

  Cantorij

 

09.30 EV - pastoor Smith

  Petrusprojectkoor

 

 

 

19.00 EV - pastoor Smith

  Samenzang

 

 

 

 

19.00 EV - pastoor Smith

   Cantorij

09.30 EV - pastoor vd Bie

  Sint-Petruskoor

 

19.00 EV/GV - pastoor Smith

   Kinderkoor

 

 

 

19.00 Vormselviering

  Mgr vd Hende

09.30 EV - pater van Ulden

  Sint-Petruskoor

 

 

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Schola

 

 

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Sint Josephkoor

 

19.00 EV - pastoor Smith

  Sint Josephkoor

 

15.00 Kruisweg

 

 

22.00 EV - Dom Remery

  Sint Josephkoor

 

11.30 EV - pastoor Smith

  Magnificatkoor

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Samenzang

 

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Schola

 

 

 

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Sint Josephkoor

 

 

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Sint Josephkoor

 

 zie Petrus

 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith

  Sint Josephkoor

 

  

  

09.30 EV - pastor Olsthoorn MB

  Dames/Herenkoor

  

  

  

09.30 EV - pater v Ulden MW

  Kinderkoor

  

19.00 EV - pastor Olsthoorn MW

  Dames/Herenkoor

  

15.00 Kruisweg MB

15.00 Kruisweg MW

19.00 Kruisverering MB

21.30 EV - pastor Olsthoorn MB

 Jongerenkoor

  

09.30 EV - pater v Duijnhoven MW

  Dames/Herenkoor

  

  

  

  

  

09.30 WG MB

  Dames/Herenkoor

  

  

  

  

09.30 EV - pastor Olsthoorn MW

  Kinderkoor

  

  

  

09.30 EV - pater v Ulden MB

  Jongerenkoor

  

  zie Petrus

  

09.30 WG MW

  Dames/Herenkoor
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10.00 EV Latijn - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith

 

 

10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith

19.00 EV - Dom Remery

 

 

15.00 Kruisweg

19.00 Plechtigheden van

  Goede Vrijdag

20.00 EV - pastoor Smith

 

 

10.00 EV - Dom Remery

 

 

10.00 EV - pastoor Smith

 

 

 

10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith

 

 

 

10.00 EV Latijn - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith

 

 

10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith

  zie Petrus

 

10.00 EV Latijn - pastoor Smith

17.00 Aanbidding

18.00 EV - pastoor Smith
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10.00 Avondmaal/KWD

  ds Smidt

  Regenboogkoor

 

 

10.00 WG/KWD

  ds Boon

 

19.30 AV- ds Heubeck

  Regenboogkoor

 

19.30 WG - ds Smidt

 

 

21.30 EV- pater Moons

  Regenboogkoor

 

10.00 Avondmaal/KWD

  ds Smidt

  koor Arcobaleno

 

 

 

 

10.00 WG/KWD

  dr Dirksen

 

 

 

 

10.00 WG/KWD

  ds Warmenhoven

 

 

 

10.00 WG/KWD

  mw Hoogervorst

 

  zie Petrus

 

10.00 Avondmaal/KWD

  ds Smidt

  Regenboogkoor
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Vieringen in de periode van 5 april tot en met 18 mei 2014
Hartebrugkerk Meerburgkerk/De Menswording St. Josephkerk St. Jan-/Chr. Dienaarkerk H. Laurentiuskerk  H. Lodewijkkerk St. Petruskerk Antoniuskerk/Maria Middelareskerk De Regenboog

  

  

11.00 EV - pater v Duijnhoven ANT

  Gemengd koor

  

  

  

09.30 WG/KWD MM

  Kinderkoor

  

19.00 EV - pastor Banning MM

  Gemengd koor

  

15.00 Kruisweg MM

19.00 Oecumenische ANT

  Lijdensmeditatie

21.00 EV - pastor Banning MM

  Gemengd koor

  

11.15 EV - pastoor vd Bie ANT

  Gemengd koor

  

  

  

  

  

09.30 EV - pastor vd Voort MM

  Gemengd koor

  

  

  

  

11.00 EV - pater v Duijnhoven ANT

  Gemengd koor

  

  

  

09.30 WG MM

  Gemengd koor

  

  zie Petrus

  

11.00 EV - pastor Banning ANT

  Gemengd koor

  

Haarlemmerstraat 106  Hoge Rijndijk 16 Z’woude/Heelblaadjespad 1 L’dorp Herensingel 3 Zoeterwoude-dorp  Dr. v.Noortstr.85 Stompwijk Steenschuur 19  Lammenschansweg 40A Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283 Watermolen 1
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11.00 EV - pastor Banning

  Parochiekoor

 

 

 

11.00 EV - pastoor vd Bie

  Parochiekoor

 

19.00 EV - pater v Duijnhoven

  Samenzang

 

15.00 Kruisweg

 

 

21.30 EV - pater van Ulden

  EMS koor

 

11.00  EV - pastor Banning

  Parochiekoor

 

 

 

 

 

11.00 EV - pastoor vd Bie

  Kinderkoor

  1e H Communie

 

 

 

11.00 EV - pastor Banning

  Parochiekoor

 

19.00 WG

  EMS koor

11.00 WG

  Samenzang

 

  zie Petrus

 

11.00 EV - pater van Ulden

  Parochiekoor

 

SJ

CD

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
Vieringen in:
Mb = Meerburgkerk
Mw = De Menswording
SJ = Sint Jan’s Onthoofding
CD = Christus Dienaarkerk
Ant = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk

 ■ ■  ■ ■  ■  ■ ■ ■     ■■ ■  ■

Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46

Zondag 10.30 uur maandag tot en met  
zaterdag 18.00 uur: EV 

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64

Dinsdag 6 mei en 
dinsdag 3 juni 10.00 uur: EV 

Kapel Huize Emmaus  
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude

Elke zondag 9.30 uur: Viering


