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“De Kerk moet nooit naar binnen gericht zijn”
‘Evangelii Gaudium’, de
recente apostolische exhortatie van paus Franciscus, over
de vreugde van het Evangelie.
Over dit belangrijke document
kwam bisschop Van den Hende
op donderdag 24 april praten
in de Petruszaal naast de
Petruskerk. “Een document”,
zo legde de bisschop uit,
“waarin de lijnen voor de
toekomst worden uitgezet.”
Het bevat onder meer een hoofdstuk
over sociale rechtvaardigheid, waarover de bisschop later graag meer komt
vertellen, maar op deze avond lag het
accent op het hoofdstuk over de verkondiging. Want verkondigen, zo vertelde de bisschop, dat is nu essentieel.
Het gaat de paus niet om verkondigen
alleen, het gaat hem om het verkondigen, ook wanneer je tegenwind hebt,
en daarbij is de vreugde van Christus
heel belangrijk. Daarmee bedoelt de
paus volgens de bisschop niet de ‘uitgelaten vreugde van het succes’, maar
de vreugde die in feite de kern van
de christelijke boodschap inhoudt,
de vreugde om de verrezen Heer. De
vreugde die misschien af en toe wel
eens ontbreekt bij de gelovigen, zo
kun je lezen in deze ‘exhortatio’, letterlijk een aansporing.

Open staan naar anderen
En het gaat ook om open staan. “Bij een
verkondiging”, zo hield Van den Hende

de ongeveer zestig toehoorders voor,
“moet de verkondiger de afstand tot de
anderen verkorten, door met werken
en gebaren een plaats aannemen in
het dagelijks leven van de anderen: de
kerk moet nooit naar binnen gericht
zijn.” Het is allemaal natuurlijk niet
altijd even makkelijk, zo gaf hij toe,
want we zijn tenslotte allemaal ook
maar mensen: “De Eucharistie is dan
ook niet de prijs voor de perfecten, het

is het medicijn voor de zwakken.”
De bisschop besloot met drie vragen die hij de aanwezigen stelde:
“Heeft u voldoende aandacht voor
Christus? Wat betekent de vreugde
van het Evangelie voor u? En hoe
draagt u persoonlijk bij tot de verkondiging?” De bespreking daarvan, in groepjes, bood een geanimeerd beeld, en uit de antwoorden
bleek de nodige inspiratie.

Bisschop
Van den
Hende stelde
de aanwezigen
drie vragen om
in groepjes te
bespreken.

Lintjes parochianen!
In Leiderdorp werd Nico van Jaarsveld ridder in de orde van Oranje Nassau, vanaf 1978
actief op lokaal, nationaal en internationaal gebied. Zoals in het CDA, de Interparochiële Caritas Instelling Leiden, Landelijke Stuurgroep Intercultureel beraad, Diaconale
Commissie Menswording, ATD Vierde Wereld Beweging en het Europees platform voor
Sociale Integratie. In Zoeterwoude is Anneke de Jong-van der Salm gedecoreerd mede
vanwege haar verdiensten in diverse (bestuurs-)functies in de paroche en de handbalsport. Edo Elstak van De Regenboog kreeg een lintje voor onder meer zijn al 25 jaar durende inzet voor deze geloofsgemeenschap in de Merenwijk en zijn vrijwilligerswerk voor
de Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior in Leiderdorp. Van harte gelukgewenst!

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester,
(ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open),
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 of
petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor J.A. van der Bie
Werkadres: pastorie H. Antonius van Padua,
Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, 531 01 62 of
bie00220@planet.nl.
Pastoor J.H. Smith
Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19,
2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel
Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19,
2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of clavel37@zonnet.nl.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh
Werkadres: Hartebrugpastor ie, Haarlemmerstraat
106, 2312 GD Leiden, 512 04 01, 06 53 24 91 87 of
m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus
Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Sacramentsprocessie 22 juni
Zondag 22 juni viert de Kerk het Hoogfeest van het Lichaam en Bloed
van de Heer, Sacramentsdag. Al jaren houden we in Leiden de Sacramentsprocessie, een bidtocht door de stad. Zo tonen wij ons volgelingen
van Christus.
We hopen velen
van u uit de hele
parochie (en
daarbuiten) die
middag mee komen bidden. Luisteren we ook hier
naar onze paus
Franciscus. Christenen hebben “de
zin voor aanbidding misschien een
beetje verloren”. “Zijn onze tempels
oorden van aanbidding die aanbidding begunstigen? Werken onze vieringen aanbidding in de hand?”, zijn
het oorden waar “heel de gemeenschap in aanbidding is, in gebed,
in dankzegging, in lof?”, vraagt de
paus zich af. Aanvang 16.00 uur in de

Sint-Josephkerk en we lopen dan via
de grachten, Breestraat en centrum
naar de H. Lodewijkkerk toe. Daar
sluiten we af met een Sacramenstlof
om ongeveer 17.00 uur (er is dan géén
Avondmis om 18.00 uur). Daarna is
er nog gelegenheid voor ontmoeting
met een glaasje erbij.
Zie ook www.aanbiddingleiden.nl.

Lezing begraafplaats Zijlpoort 15 juni
Op begraafplaats Zijlpoort is in de kapel op zondag 15 juni om 15.00 uur een
interessante lezing. Historicus Piet de Baar spreekt over de historie van de
omgeving van de begraafplaats. U hoort dan een verhaal van een historicus die er echt veel van weet en dat nog erg leuk kan vertellen. Piet werkte
een groot deel van zijn leven in het Leids archief, tegenwoordig regionaal
archief. Hij kent Leiden en de omgeving op zijn duimpje en maakt u graag
deelgenoot van zijn kennis. Speciaal de Vrienden van de Zijlpoort zijn uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Wilbert Hettinga, secretaris Begraafplaats Zijlpoort

Parochiefietstocht op 1 juni!
We zijn als parochie een veelkleurig geheel met onze prachtige kerken. Om
elkaar beter te leren kennen fietsen we langs alle kerken om iets van elkaars
rijkdom te zien en te ontvangen.
Deze fietstocht gaat langs zes kerken. De andere kerken kwamen vorig najaar al
aan bod. We starten in de Josephkerk, waar u kunt aansluiten bij de H mis van
11.30 uur of bij de lunch om 12.30 uur. Vervolgens gaan we naar de Hartebrugkerk, Antoniuskerk, Maria Middelareskerk, Lodewijkkerk en eindigen rond 17.30
uur bij de Petruskerk met een borrel. In elke kerk is een kort aanbod dat meditatief kan zijn, bezinnend, biddend, informatief of …..!? Laat u verassen. Zowel
het lichaam als de geest komen aan hun trekken in deze mooie tocht van ca. 20
km. Kosten € 2,50 pp of € 10,- per
gezin. De opbrengst gaat naar
Haïti en andere goede doelen van
de betrokken parochiekernen.
Fiets u mee? Opgave tot uiterlijk
27 mei via petrusenpaulusleiden@
gmail.com o.v.v. fietstocht 1 juni.
Bas van Pampus en Lucia de Jeu
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Inhoud

Met-zonder-Hem

Interview Maartje Bakermans

Nog voor zijn dood en Verrijzenis heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd dat Hij van ze weg zou moeten gaan om in het Huis van de Vader
een ook een plaats voor hen gereed te maken. Maar dat Hij terugkomt
om hen bij Hem op te nemen en ze daar zullen zijn waar ook Hij is.
(Joh.14,1-5). Tot die tijd zal Hij ze niet verweesd achter laten. Hij zal de
Vader vragen hen een andere helper te geven (Joh 14,16).

Kerk en Samenleving

Column Traditie

Eén die ze alles zou uitleggen wat Hij
hen had geleerd (Joh.14,26;15:26).
Maar ook dat het goed voor ze is
dat Hij zou weggaan, anders zou de
H.Geest niet kunnen komen. En dat
Hij ze, die H.Geest zou zenden (Joh.
16,7). Na zijn Verrijzenis verschijnt
Jezus meerdere malen aan zijn leerlingen. Hij bemoedigt ze en spreekt
woorden van vrede.

wind en vurige tongen (Hnd.2:1-11)
En de bijna ingetogen versie van de
Johannes, waarbij Jezus de H.Geest
geeft door over zijn leerlingen te
ademen (Joh. 20, 19-23). De gave
van de H. Geest maakt de leerlingen
tot moedige getuigen die met het
vermogen om alle talen te spreken
kenbaar maken dat de Kerk er is
voor iedereen.

TDe gave van de H. Geest

Wegen zoeken naar nieuw leven

Maar dan komt toch het onvermijdelijk moment dat Jezus in de Hemel
wordt opgenomen. Het is aan de
leerlingen om werk gaan maken van
hun zending. Dat is niets nieuws (Lc
10:21-24) maar met de Hemelvaart
van Jezus komt er wel een einde aan
een periode van bijzondere nabijheid
aan zijn leerlingen. Veertig dagen
lang is Hij, als de Verrezene, in hun
midden geweest en nu keert Hij terug naar de Vader. (YC 109). Betekent
dit nu dat de leerlingen er alleen
voor staan ? De evangelist
Lucas verhaalt, hoe Jezus er bij de
leerlingen op aan heeft gedrongen in
de stad te blijven tot dat ze toegerust
zouden zij met de kracht van boven
(Lc 24:50-53). Deze ‘toerusting’ nu,
vindt plaats met Pinksteren. In de
Bijbel treffen we in feite twee Pinksterverhalen aan. De versie in het
boek Handelingen waar de gave van
de H. Geest gepaard gaat met hevige

‘Tot op de dag van vandaag is de H.
Geest de levenselixer van de Kerk.’
(YC 118) Door deze H. Geest en de
belofte dat Jezus met ons zal zijn
(Mt 28:20), kunnen ook wij moedig
en hoopvol getuigen van Jezus, de
Levende Heer in ons midden.
Kunnen wij met de taal en de woorden die ons eigen zijn, vertellen en
in ons leven en werken laten zien
hoe de dood en Verrijzenis van
Jezus ons uitdaagt om op te staan
uit wat ten dode is en wegen te zoeken die nieuw leven brengen. En
vooral dat er in dit weten en zo te
doen, midden in de weerbarstigheid
van ons bestaan, ongekend geluk
mogelijk is.
Pastoraal werker
Marlène Falke-de Hoogh
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Vrijwilligersavond op 20 juni

RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)

30

Nieuw beleidsplan, denk mee!

Rondom de Vrijwilligers
Liturgiekalender

Houd voor waar
wat nog niet zichtbaar is.
Je moet blijven geloven
in de dingen die je niet ziet.
Dan hoef je je niet te schamen,
Wanneer je het daadwerkelijk ziet.
H. Augustinus van Hippo,
bisschop, theoloog, filosoof en kerkvader
13 november 354 – 28 augustus 430
Mei 2014
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Bronnen: Nieuwe Bijbel vertaling Evangeliën en Handelingen, YouCat 109, CKK
659-667, Comp. 132, YouCat 118, CKK
731-733, Comp.144-145.
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Interview
Tekst: José Miltenburg

“God weet wat mij gelukkig maakt”
Maartje Bakermans is 19 jaar
en komt uit Leiden. Ze studeert
nu nog medicijnen, maar gaat
binnenkort haar leven radicaal
omgooien.
Afgelopen zomer begon Maartje aan
haar medicijnenstudie in Leiden. Ze besloot in een studentenhuis in het centrum van Den Haag te gaan wonen. Het
oude pand ademt helemaal de sfeer van
een studentenhuis. In een kleine, lichte
kamer woont Maartje. Veel meer dan
een bed, een kast en een bureau kan er
niet staan, maar het is een hele gezellige plek. Voor me zit een studente die
een en al bevlogenheid en blijheid uitstraalt. Als je haar ontmoet kun je niet
anders dan zelf ook blij worden.

weekenden voor het Vormsel. Toch ga
ik hier binnenkort weg want God heeft
me duidelijk gemaakt dat ik ergens
anders moet zijn. In december waren
Emmanuel School of Mission
we met tieners op kamp. Een van de an“Na mijn eindexamen ben ik eerst een
dere begeleiders vertelde dat ze ging
jaar naar de ‘Emmanuel School of Misintreden bij de Blauwe Zusters (red: gesion’ in Frankrijk gegaan. Ik wist toen
noemd naar hun blauwe habijt, de ofal dat ik medicijnen wilde gaan stuficiële naam is Dienaressen van de Heer
en van de Maagd van Matara). Daarna
deren maar dat heb ik er een jaar voor
gebeurde er iets in me, alsof God tegen
uitgesteld. Het is een heel leerzaam jaar
me zei: ‘Ik wil je iets duidelijk maken,
geworden. Alleen al dat je met een groep
ga je ook eens luisteren?’ Ik ben toen
jongeren uit de hele wereld op elkaars
gelijk naar de aanbidding gerend. Ik
lip zit, dat is heel mooi maar soms ook
zei tegen Hem: “God, ik kan niet, ik ben
heel moeilijk. In dat gemeenschapslenog jong, ik studeer nog, ik ben bang, ik
ven leer je de ander waarderen om wie
kan niet.” Een zuster zei tegen me: “Als
hij is en ook om wat hij wèl kan. In dit
je nou eerst eens stopt met bang zijn,
jaar krijg je veel vorming, bijvoordan kun je beter horen wat God
beeld over de Bijbel, kerkge“Mijn
vraagt”. Ik ging weer terug naar
schiedenis en andere religies.
Je gaat ook op missie, we
vriendinnen ga de aanbidding en werd extreem
gelukkig. Toen durfde ik het
zijn bijvoorbeeld naar paroik gigantisch te horen: God vraagt aan mij
chies en scholen geweest om
om naar het klooster te gaan.
te evangeliseren. En er is het
missen”
Maar ja, waarom nu, waarom niet
spirituele leven. Er was iedere
eerst mijn studie afmaken? Ook daar
dag een uur aanbidding. Dat was
sprak ik over met een van de zusters.
best moeilijk: het is lang en ik ben snel
Zij gaf het voorbeeld van Maria: toen de
afgeleid. Maar achteraf zie ik de vruchengel Gabriël bij Maria kwam om te zegten er van. Het is als bij de zonnebank;
als je bruin wil worden moet je er wel
gen dat ze zwanger was, zei Maria ook
regelmatig onder liggen.”
niet ‘wacht nog even, ik ben er nog niet
klaar voor, ik moet eerst nog trouwen,’
“Ik ben bang, ik kan niet..”
nee, ze zei meteen ja. En God weet wat
mij gelukkig maakt, Hij kent mij beter
Het huis waar ze nu woont blijkt niet
dan ik mezelf ken. Als Hij mij nú vraagt,
zomaar een studentenhuis te zijn. Ze
is dat omdat Hij mij nú wil. Ik heb ‘ja’
woont er met andere katholieke stugezegd. Ik ga naar de Blauwe Zusters.
denten. Maartje: “We organiseren van
Nog dit studiejaar haal ik mijn propealles met elkaar: kampen voor tieners,
een gebedsgroep en voorbereidingsdeuse medicijnen en dan vertrek ik.”
Rondom de Kerk 4
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Naar de Blauwe zusters
Hoe ziet jouw leven er straks uit als
zuster? “Ik ga eerst naar het postulaat,
in Brunssum in Limburg, daar hebben
de zusters een klooster. Dan draag ik
nog niet meteen een blauw habijt. De
Blauwe Zusters zitten over de hele wereld: in Zuid Amerika, China, de Filippijnen, Rusland en ook in Nederland.
Na het postulaat volgt de opleiding in
Rome, vervolgens word ik uitgezonden.
De missie van de Blauwe Zusters is de
evangelisatie van de cultuur van een
land waar ze zijn. Als ze ergens zich
vestigen leren ze eerst de taal en gewoonten kennen. Ze werken in ziekenhuizen, met gehandicapten, in weeshuizen...”

Een rol in het werk van God
Als je zo’n keuze maakt moet je ook veel
achter laten. Is dat moeilijk voor je?
Maartje: “Oh ja! Mijn vriendinnen ga ik
gigantisch missen, ik kan er niet eens
bij zijn als zij trouwen. Verder houd ik
enorm van zeilen, dat kan straks niet
meer. En het leven hier in het studentenhuis met zo veel katholieke jongeren samen, dat is zo gaaf dat het me er
bijna van kan weerhouden om deze stap
te zetten. Toch doe ik het. Ik heb altijd
graag een rol willen spelen in het werk
van God, en nu gebeurt dat gewoon!
Ik krijg bijvoorbeeld opeens mailtjes
van studiegenootjes die zeggen: “Goh
Maartje, die Kerk van jou, mag ik eens
een keertje mee?” Geweldig toch? Dat
gebeurt er dus als je ‘ja’ zegt tegen
God!”

Kerk en Samenleving

Het blijft me verbazen hoe weinig de gemiddelde journalist weet en begrijpt van godsdienst. Regelmatig
wordt met etiketten gestrooid om alles maar zo simpel
mogelijk te houden, waarmee veel waarheid en werkelijkheid geweld wordt aangedaan. Ja, het viel me alweer
op, wat er allemaal in de media gebeurde: nu bij het
uitkomen van het rapport ‘Geloven binnen en buiten
verband’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Misschien kan ik beter niet meer kijken naar bijvoorbeeld
Pauw en Witteman.
De Volkskrant van 3 mei had een aardige analyse over
hoe media elkaar napraten, deze keer over het woord
‘neofundamentalisme’ dat – zonder aanhalingstekens –
door dagblad Trouw in een kop was gezet. Het bewuste
woord is wat terloops en tussen aanhalingstekens genoemd in het rapport, maar dekt niet de lading. Jammer dat dit woord is gebruikt door de makers in het
wetenschappelijk bedoelde rapport. Het woord stond
bijvoorbeeld centraal in een gesprek van Pauw met een
aantal christelijke jongeren. Ergerlijk. Alsof je wanneer
je als jongere álles dat een rijke traditie biedt van harte
omarmt, een ‘neofundamentalist’ bent, in het spraakgebruik toch vaak met een betekenis heeft die geweld
impliceert. Er werd ook nog gesproken over ‘harde kern’gelovigen, een term die al snel met voetbalhooligans
wordt geassocieerd.
Het platte vlak, één of hooguit twee dimensies, dat lijkt
genoeg voor een gesprek of een artikel, dan houd je
alles eenvoudig en overzichtelijk. Je bent bijvoorbeeld
óf progressief óf conservatief. Als het om het christelijk geloof gaat ben je conservatief als je een positieve
houding hebt ten opzichte van alles wat de kerk biedt.
En progressief als je het een en ander verwerpt of liefst
naar je eigen hand wilt zetten. Hierbij heeft ‘progressief’ een positieve bijklank en conservatief een negatieve. Bij seculieren (ook veel journalisten) zie ik regelmatig dergelijke vooringenomenheid in gesprekken en
artikelen over christenen en het christelijk geloof: je
moet je op z’n minst ertegen verzetten, maar liefst nog
het achter je laten. Dat ervaar ik als teneur. Overtuigde
gelovigen worden meestal niet zo serieus genomen in
gesprekken, ze zijn meer ‘een bijzondere bezienswaardigheid’.
Met overtuiging willen behoren tot een traditie, tot een
groter geheel, zowel in heden als verleden, aangetrokken worden tot wat groter en hoger is dan jezelf, daar is
helemaal ‘niets mis mee’. Integendeel.
Joke Sorgdrager

Van 29 mei tot en 8 juni is weer
de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Tijdens deze
Pinksteractie is de landelijke
collecte, vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen. Zo kan
het werk en welzijn van de Nederlandse missionarissen (ruim
750) en missionair werkers (40)
wereldwijd worden gefinancierd.
Dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten
zich, geïnspireerd door het geloof,
in voor arme en uitgesloten medemensen. Zij hebben uw steun nodig:
bijvoorbeeld missionaris en priester
Matthieu Ham (59). In Brazilië helpt
hij onder anderen oude mensen die
leven in armoede. De WNM helpt
hem met een vergoeding voor noodzakelijke verzekeringen, zorgt voor
veiligheidstrainingen en betaalt
één keer in de drie jaar een ticket
naar huis. Ook Karin Swagemakers
(26) wordt ondersteund. Zij is tijdelijk uitgezonden naar Peru. Daar
leert ze jongeren weerbaar te worden en zo verantwoording te nemen
voor hun eigen toekomst.
De bijdrage van de WNM is niet alleen van financiële aard. Matthieu

noemt de WNM zijn ruggensteun. En
Karin weet dat ze dankzij de WNM
een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van onrecht. Onze steun, via
de WNM is hun houvast.
U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks
overmaken naar Week Nederlandse
Missionaris, bankrekening IBAN
NL30RABO 17 12 11 111, Den Haag.
Meer info www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Bisdom Rotterdam

Traditie

Voettocht van Heenvliet naar Brielle op 1 juni

Wereldkerk

Rondom...

Week Nederlandse Missionaris

Johannes XXIII en Johannes Paulus II heilig verklaard

Ook dit jaar is er weer de Voettocht van Heenvliet naar Brielle voor katholieke
en protestantse jongeren in Zuid-Holland. Jongeren in de leeftijd van 12 tot
30 jaar zijn van harte uitgenodigd mee te lopen. Het thema is: ‘Daden van liefde’. De wandeling is tien kilometer. Verzamelen om 13.30 uur in de Hervormde
Kerk in Heenvliet. Afsluiting is na een BBQ bij de Bedevaartkerk in Brielle om
20.00 uur.
Kosten € 5,- Aanmelding bij pastoor Flohr, 079 316 30 44 (9.00-12.30) of
h.flohr@hnpz.nl. Meer info www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/jongeren.

Op zondag 27 april heeft paus Franciscus op het Sint-Pieterplein Johannes XXIII en Johannes Paulus II, twee van zijn voorgangers op de Stoel van
Petrus, gecanoniseerd. Dat deed hij tijdens een ritueel van voorafging aan de
Eucharistieviering van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Eén van
de vele concelebranten was emeritus paus Benedictus XVI.
Nog nooit in de geschiedenis is het voorgekomen dat twee pausen in één
plechtigheid werden heilig verklaard. Bovendien is het uniek dat dit gebeurde
in aanwezigheid van de voorganger van de paus die de canonisatie verrichtte.

Rondom de Kerk
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M25:
De hongerigen voeden!
Tijdens een M25 Leiden Projectdag hebben jongeren van het Rijnlands Lyceum
in het kader van hun maatschappelijke
stage boodschappen ingezameld voor de
Voedselbank.
Verschillende houdbare producten en
verzorgingsartikelen werden opgehaald
aan de ingang van twee supermarkten.
De jongeren hebben hard gewerkt aan
maatschappelijke bewustwording bij de
winkelgangers, maar ook bij zichzelf:
hoe verder op de dag, hoe zelfverzekerder de jongeren aandacht durfden
te vragen voor mensen die afhankelijk
zijn van de Voedselbank. Gedoneerd
geld werd direct omgezet in producten,

waarbij het natuurlijk een spel werd om
een zo hoog mogelijk ‘rendement’ te halen. Met maar liefst met 60 gevulde krat-

ten keerden de jongeren aan het eind van
de middag moe maar met een mooie ervaring terug naar huis.

Collecte in de kerken voor school in Syrië
De oorlog in Syrië duurt al zo lang
dat ze tot het decor van het nieuws
zijn gaan behoren. Een groot deel
van Syrische bevolking is gevlucht of
zit vast in steden die gebombardeerd
worden. De Leidse Amnesty International groep wil hier iets aan doen.
Aandacht wordt gevraagd voor het lot
van de Syrische bevolking. Met hun
adopteer-een-actie willen ze ‘hulp op
de grond’ bieden. De hele maand mei

zamelen ze geld in voor een project
van PAX (de nieuwe naam van IKV
Pax Christi) voor een kleuter- en

basisschool in Aleppo: de Mustafa
Qarmanschool. Meer over de school
kunt u lezen op de projectsite (zie link
op onze website: www.rondomdekerk.
nu). Het bestuur van onze parochie
ondersteunt deze actie met deurcollectes in de maand mei. Voor meer informatie over deze actie: Rehab
Chaker, Amnesty Leiden, 06 50 96 95
07 of chakerr@hotmail.com. Zij komt
ook in de meeste van onze kerken om
een kort praatje te houden.

Wereld Afrikadag

Geen recht op medicijnen (het vervolg)

Op zaterdag 24 mei viert de Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA) voor de tweede maal
Wereld Afrikadag. Deze keer vindt het programma plaats in de Vredeskerk. De dag
staat helemaal in het teken van de kleurrijke Afrikaanse cultuur en kunst. Een gevarieerd programma waaronder een flashmob in
hartje Leiden, drums en dans, mode, gospel
en nog veel meer laat u kennismaken met
de diversiteit van Afrika. U bent van harte
welkom van 12.30 tot 18.00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24 in Leiden.
De toegang is € 5,- inclusief hapjes en
drankjes. Kijk voor meer informatie op de
website van de Diaconie Franstalige Afrikanen: www.dfaleiden.nl.

In de vorige uitgave van Rondom de Kerk berichtte Diaconaal Centrum De Bakkerij over het
probleem van de eigen bijdrage voor medicijnen
per 1 januari 2014 voor onverzekerbare vreemdelingen in ons land. Het gevaar dreigt dat deze
mensen verstoken blijven van medisch noodzakelijke zorg. Even een update: inmiddels heeft
de Stichting Leidse Maatschappij voor Weldadigheid zich in overleg met het GIL (Gezondheidszorg voor Illegalen) garant gesteld voor de eigen
bijdragen voor onverzekerbare vreemdelingen in
Leiden en omgeving. Een welkome oplossing voor
het probleem in onze regio, maar intussen blijven
diverse hulporganisaties zich wel inspannen om
dit schrijnende probleem onder de aandacht te
brengen van de landelijke politiek.
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Bestuurszaken

Dubbel feest
Het was mooi om via de televisie getuige te
zijn van de heiligverklaring van twee pausen.
Paus Johannes Paulus II en Johannes XXIII.
De eerste heeft in Leiden veel aanhangers en al een eigen kapel waar
een reliek van hem wordt bewaard en
nu ook vereerd. De laatste is voor mij
een dierbare herinnering aan de grote veranderingen in de jaren zestig,
toen het Tweede Vaticaans Concilie
werd gehouden. Ik zat toen nog op de
lagere school (RK en alleen voor jongens) en was aangestoken door mijn
ouders enthousiast over de frisse
wind die ging waaien. De dagelijkse
gang naar het RK bejaardencentrum
om de Mis te dienen werd anders,
want nu kon je beter verstaan waar
het over ging omdat Latijn plaats
maakte voor de volkstaal. Er was in
de kapel geen plek om het altaar te
‘draaien’ dus de priester bleef noodgedwongen met zijn rug naar de gelovigen staan (maar met zijn gezicht
naar God!). TV hadden we niet maar
we spelden de krant (RK, ik geloof De
Tijd/Maasbode) om het nieuws uit
Rome niet te missen.

Dezelfde heilige Geest
De aandacht in de media voor de heiligverklaringen op 27 april viel niet
te missen. De kersverse pauselijke
heiligen tonen elk een facet van de
RK wereldkerk, dat je ook in de HH.
Petrus en Paulus parochie terugvindt. Het is goed, dat beide er zijn,
ook in Leiden. De apostelen Petrus en
Paulus hadden ook een verschillende
aanpak, aangevuurd door dezelfde
heilige Geest. Beide pausen probeerden de RK Kerk met zijn eeuwenlange
en rijke traditie een stem te geven in
de veranderende wereld. Dat is ook
onze taak. Het is belangrijk dat de
kerk wordt gehoord en zich niet in
2014 naar de rand van de samenleving laat drukken.
De een doet het zus, de ander doet
het zo. Midden op de Haarlemmerstraat het winkelend publiek vragen
de Hartebrugkerk binnen te gaan
om een kaarsje aan te steken vraagt

moed; datzelfde geldt voor
het meelopen in een processie door de Leidse binnenstad
op Goede Vrijdag of Sacramentsdag.
Een ander kiest ervoor de kerk zichtbaar te maken door de Werken van
Barmhartigheid. De crisis mag dan
officieel bijna voorbij zijn, heel veel
mensen in Leiden en ommelanden
kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Werkgroepen Diaconie
en de drie PCI-en (Parochiële Caritas
Instellingen) in de grote parochie
doen wat ze kunnen om te helpen
met een bemoedigend woord, adviezen of geld.

Opdracht in de maatschappij
Op zaterdag 24 mei wil de parochie
aan dit alles (en nog veel meer) een
nieuwe impuls geven met een spe-

ciale dag voor vrijwilligers en gewone
parochianen. We hebben als parochie
niet alleen een taak ‘naar binnen toe’,
om te Vieren, te Leren en te Dienen,
om zo een hechte geloofsgemeenschap
te vormen. Nee, we hebben ook een
opdracht in de maatschappij. De bisschop van Rotterdam gaf het goede
voorbeeld door eind 2013 het Jaar van
het Geloof aan te vullen met een klein
jaar van Daden van Liefde. “Aan hun
daden herkent men mijn volgelingen”
zei Jezus.
Of u nu meer aangesproken wordt door
de heilige JP-II of de heilige J-XXIII,
het is niet vrijblijvend!
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie

Rondom Boeken
door Pier Tolsma, diaken
Auteur Almatine Leene
Titel Samen dansen in de kerk: Als mannen en
vrouwen op God lijken
Uitgever Buiten & Schipperheijn, 2013 Prijs € 12,50
ISBN 978 90 5881 742 6 Aantal pagina’s 120
God is één en tegelijk drie. God kent relaties, want God is liefde. "Het samenwerken
tussen de drie Personen kun je ook zien als
een dans. Al verschillen de stapjes soms,
geen van hen onttrekt zich ooit aan deze
perfecte liefdesdans." Almatine Leene vertelt op prachtige wijze over het verstaan van
de goddelijke Drie-eenheid. "Alle drie de
Personen dienen elkaar, zijn even belangrijk
en hebben gelijke macht."
Ons beeld van God is van grote invloed op
hoe wij mensen zien. God schiep de mens
naar zijn beeld: man en vrouw schiep Hij
hen. Man en vrouw samen zijn een beeld van
Rondom de Kerk 7
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God. De verhoudingen tussen man
en vrouw zijn daarom even gelijkwaardig als
de relaties tussen de drie goddelijke Personen. De protestantse theoloog Leene vertaalt dit naar de posities van man en vrouw
in de Kerk.
Leene schrijft met geloof en kennis. Veel
Bijbelteksten weet zij in een nieuw licht te
plaatsen en los te maken van de eeuwenlange mannelijke uitleg. Zij schrijft op eenvoudige wijze en met mooie en beeldende
taal over eenheid en verscheidenheid, over
gelijkwaardigheid en dienstbaarheid.

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.

Open kerk actie

Een kaarsje bij Franciscus

Het is zaterdag 12 april in de Hartebrugkerk.
Een zonovergoten dag komt ons tegemoet...
Zal dat meer of juist minder kerkgangers opleveren? Zo vragen we ons af. Buiten in de drukke winkelstraat worden lekkernijen aangeboden, wij gaan meer voor voedsel van de
ziel. De toeloop komt weer goed op gang. Na een uur zijn
alle 200 waxinelichtjes aangestoken en worden nieuwe aangevoerd. Als de kerkbezoekers, die een zeer wisselend publiek vormen van buitenlanders, moslims, randgelovigen en
kerngelovigen, de kerk verlaten worden hen enkele vragen
gesteld door de enquêteurs.
Op de vraag wat het Paasfeest voor hen betekent komen
wisselende antwoorden:
• een religieus feest..
• een familiefeest...
• lijden van Christus herdenken...
• nieuw leven en licht...
• paaseieren zoeken...
• traditie..
• gaat om liefde...
• bezinning...
De twee mooiste antwoorden die ik heb gehoord zijn:
“Ik ben niet gelovig, maar heb wel gevoel voor mystiek” en
“het is een groots feest, het is Zijn (God) dag en feest!”
Tevreden en voldaan sluiten we om 15.30 uur weer de kerkdeuren, dankbaar om Gods genade, voor alle vrijwilligers en
bezoekers. 
Bas van Pampus, Pastoraal werker

Franciscus heeft sinds zondag 6 april
een nieuwe, warme plek in de
Hartebrugkerk.
Onder gezang van het Zonnelied
werd het beeld van Franciscus plechtig geïnstalleerd in de dagkapel. Zijn
uitnodigend gebaar wordt veelvuldig beantwoord met gebed en een
kaarsje.

Rondom de Kerk

Het Maarschalkerweerdorgel in de
belangstelling
Op zaterdag 17 mei
is de Regionale Orgeldag, georganiseerd door de Stichting Orgelpromotie
Zuid-Holland West.
De orgels van orgelbouwer Maarschalkerweerd staan aan
het begin en het
einde van de tocht.
De tocht begint in
de Hartebrugkerk.
Vervolgens gaat het richting Grote Kerk Rijnsburg, daarna
volgt de Vredeskerk in Katwijk om te eindigen in de Sint-Jeroenskerk in Noordwijk met maar liefst twee Maarschalkerweerd orgels. In de diverse kerken wordt, na een inleiding
over orgel en kerk een kort concert gegeven door achtereenvolgens Jan Verschuren, Rijk Jansen, Rob van Efferink en
Jaco van Leeuwen.
Op zaterdag 7 juni wordt door de Stichting Orgelstad Leiden
de 30e Leidse orgeldag gehouden die om 10.00 uur begint
in de Pieterskerk, vervolgens de Marekerk, Hooglandse en
Waalse kerk bezoekt en eindigt in de Hartebrugkerk. Ook
daar zijn korte concertjes door Theo Visser, Cor de Jong,
Henk Gijzen, Geerten van de Wetering, Erik Bruggen en tot
slot onze onvolprezen eigen organist Jan Verschuren.
Voor meer informatie over beide orgeldagen:
www.orgelzhwest.nl, www.orgelstadleiden.nl.
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Vieringen door de week
Iedere dinsdag en donderdag
9.00 uur Eucharistieviering.

Romanuszaal. Voor deelname
kunt u contact opnemen met
dhr. Joop Juffermans
tel. 06 20 17 99 99

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

Kinderwoorddienst

Bij de ‘witte paters’
Het Hartebrugkoor is op tweede Paasdag, 21 april, te gast
geweest bij de paters Norbertijnen in de abdij van Berne.
Een bijzondere gelegenheid die tot stand is gekomen
door familiebanden van koorleden met de prior Frank van
Roermund die ons niet alleen hartelijk ontving en voorging
in de Eucharistie maar ook in een korte rondleiding de geschiedenis van de religieuze orde en de abdij vertelde. Met
Jan Verschuren aan het orgel heeft het koor de Eucharistieviering feestelijk ondersteund.

Met indeling voor kinderen van
groep 1 t/m 3 en van groep 4
t/m 8 van de basisschool.
Tijdens de zondagviering op
18 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni

1 juni om 13.00 uur
Lucas van der Mee
Charlotte Kuijer

Huwelijksviering

De bloemengroet

Pinksteren

16 mei om 15.00 uur
Frank Renooij en
Astrid Bonten
Voorganger:
Pastoor Jaap van der Bie

Open Kerk Actie
Iedere 3e donderdagavond
van de maand

Zondag 8 juni

Toer van Hoop
Zaterdag 24 mei
14.00 – 16.00 uur

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

Voedselbank

Het sopcollege wil hulp
De werkgroep die met regelmaat de Hartebrugkerk onder
handen neemt met de stofzuiger en de soplap, zou nog
wel wat versterking kunnen gebruiken. Het is tenslotte een
enorm gebouw
dat veelvuldig
wordt gebruikt
en dus een hele
klus. Wil je een
handje helpen?
Neem
dan
contact
op
met
Liesbeth
Ammazzini: tel.
071 5211807 of
gioliz@ziggo.nl.
Rondom de Kerk

Hartebrugkoor en Schola
Cantorum
o.l.v. Theo Goedhart, repetitie
op woensdag 19.45 – 22.15 uur
in de Romanuszaal
Dameskoor
o.l.v. Jeroen Pijpers
repetitie op dinsdag
10.00 – 11.30 uur
in de Romanuszaal

Doopviering

De middag werd voortgezet met een bezoek aan kasteel
Heeswijk waar een bourgondische paaslunch klaar stond
en we in de gelegenheid waren het kasteel te bekijken en
naar muziek te luisteren. Kortom: een fantastische dag met
religieuze, culinaire en culturele hoogtepunten. Ook lid
worden van een koor dat zulke leuke dingen organiseert?
Kom dan eens met ons kennismaken op woensdagavond
vanaf 19.45 uur in de Romanuszaal! Zie ook onze website:
www.hartebrugkoor.nl.

Traditiegetrouw staat er op zondag een boeket bloemen
klaar dat bestemd is voor mensen die om uiteenlopende
redenen een bloemetje verdienen.
Soms zijn dat zieken of ouderen die niet meer zelfstandig
de kerk kunnen bezoeken, maar het kan ook een feestelijk
gebeuren zijn dat aanleiding geeft voor een bloemengroet
uit de Hartebrugkerk. Weet u zelf iemand die we blij kunnen maken met een bloemetje? Laat het dan weten aan
ons secretariaat: hartebrugkerk@hetnet.nl

Koren

Inzameling in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk
op zondag 1 juni, 6 juli

Koffiedrinken
Na de zondagviering in de
Romanuszaal op 25 mei.
In de maanden juni en juli
Is er wegens vakantie geen
gelegenheid voor gezamenlijk
koffiedrinken in de Romanuszaal

Ouderensoos
Iedere woensdagmiddag van
13.30 -16.30 uur in de
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Gedoopt
5 april
Kevin Juffermans
door pater Thijs Moons ofm.
6 april
Guus en Pien de Wit
door pastoor Jaap van der Bie
27 april
Maarten Pijpers
met Evensong o.l.v.
Jeroen Pijpers

Getrouwd
10 mei
Thomas Staal en
Soares Sousa
Voorganger:
Pater Leo van Ulden

Pastoraatgroep
Roeland van Velzen
Victoria Twist
Leny van Loon
Corry Arendse

Beheercommissie
Hans ’s-Gravesande
Aad Kreuger
Klaasjan Schoppink
Maaike Elink Schuurman

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e
zondag van de maand na de
viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan
van Loon, tel. 071 514 03 81
www.greccio.webklik.nl.
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Kerk: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16,
2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres)
Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 - 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen: 06 22 02 76 68.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Misintenties: NL08 RABO 0375 3053 27 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Laatste nieuws over herinrichting

bij tientallen jonge parochianen. De Paaswake in De Meerburg kende een recordbezoek van bijna 500 kerkgangers die
met pastor Olsthoorn en ons Jongerenkoor de Lichtritus, de
Dienst van het Woord, de hernieuwing van de Doopbeloften en de Eucharistie vierden. En ook de viering op Eerste
Paasdag met het Goede Herderkoor werd door honderden
parochianen bijgewoond.

De Paaskaars, ook na Pasen

In deze kolommen is de laatste maanden veel geschreven
over de verbouwing van de Meerburgkerk. Alles wijst er op
dat het realiseren van de plannen nu daadwerkelijk in een
stroomversnelling komt. Ons Pastoraal team, onze Beheercommissie en de Werkgroep Herinrichting hebben onlangs
de diverse visies op het Masterplan naast elkaar gelegd en
zijn tot een aantal aandachtspunten gekomen die nog verdere uitwerking behoeven. Deze zijn eind april door vertegenwoordigers van de Beheercommisie en van het Parochiebestuur besproken met de architecten van het Bisschoppelijk Bouwbureau te Haarlem. Er is nu een tijdpad vastgelegd
waarin nadere uitwerking van de plannen voor de komende
maanden plaatsvindt.
Naar verwachting kunnen we dan daadwerkelijk na de jaarwisseling met de verbouwing beginnen.
Pas als dit werk volledig is afgerond, zal uiteindelijk tot sluiting van De Menswording worden overgegaan.

De Paaskaars is in de Paaswake het symbool van de verrezen
Christus, als Licht van de wereld altijd aanwezig in ons midden. De kaars is een van de oudere symbolen van het Paasfeest. De grootte van de kaars lijkt afgeleid te zijn van het
Exodusverhaal waar God als een ‘vuurzuil’ en een ‘wolkenkolom’ voor Israel uitging.
De kaars heeft een duidelijke functie in de kerk en brandt niet
‘zomaar’ maar altijd met een reden: in de Paaswake, in de
Paastijd en tot en met Pinksteren om de Paastijd te markeren.
Na Pinksteren brandt de Paaskaars tijdens Doopvieringen en
uitvaarten. Door de kist bij de Doopvont en de brandende
Paaskaars te plaatsen, wordt het verband met doop en verrijzenis aanschouwelijk gemaakt.
In de Doopviering wordt de Doopkaars ontstoken aan de Paaskaars. Immers: in de Doop wordt beleden dat je met Christus
gestorven en begraven bent en opstaat in een nieuw leven.
Op de kaars staat altijd een kruis, de Griekse letters A en Ω:

Terugblik op de Goede Week
Onze parochiekern kijkt positief terug op de wijze waarop
in onze kerken de Goede Week is beleefd. Natuurlijk was er
teleurstelling over het feit dat het aantal vieringen in vergelijking met voorgaande jaren zo drastisch is beperkt. Dat is,
zeker in een bloeiende gemeenschap als De Goede Herder,
maar moeilijk uit te leggen. Geen Paaswake in De Menswording, geen vieringen op beide Paasdagen in De Meerburg:
het deed veel parochianen pijn. Zeer verheugend was echter het grote aantal kerkgangers dat met name tijdens de
Kruisweg op Goede Vrijdag beide kerken bezocht, met daarRondom de Kerk 10 Mei 2014

Alfa en Omega die aangeven dat Christus begin en einde is.
De priester steekt tijdens de Paaswake vijf nagels van wierook in het kruis. Die staan voor de vijf wonden van Christus bij zijn kruisiging: de wonden in handen en voeten, de
doornenkroon op Zijn hoofd en de lans in Zijn zijde. Het
jaartal op de kaars benadrukt de verbondenheid met de
op dat tijdstip samengekomen gemeenschap.
De Paaskaars van de Meerburgkerk wordt al vele jaren
door vrijwilligster Edelyn Verhoosel gemaakt. Dit jaar
heeft zij de kaars versierd met de symbolen van de vier
evangelisten: de engel van Matteüs, de os van Lucas, de
leeuw van Marcus en de adelaar van Johannes.
Op de achterzijde van de kaars staat het eerste wonder
van Jezus afgebeeld: de bruiloft van Kana, waarbij Hij water in wijn veranderde.

40 jaar Dameskoor Menswordingkerk

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 ontmoeten bij een kopje koffie of
thee in het Kerkcafé.
Een keer per maand is er in de
Meerburgkerk een thematische
viering op de zaterdagavond.
Nieuws en aanvullingen op het
rooster op pagina 34 en 35 worden opgenomen in onze digitale
nieuwsbrief. Deze wordt ook afgedrukt en achter in onze kerken neergelegd. Wilt u ook op
de hoogte blijven van het nieuws
uit onze parochiekern?
Mail dan naar: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.
U kunt ons ook volgen op
Twitter: @Meerburgkerk.

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

In het vorige nummer van Rondom de Kerk besteedden
wij aandacht aan het 40-jarig bestaan van het Dameskoor
dat inmiddels 40 jaar actief is in De Menswording.
Helaas is de bijbehorende foto toen niet geplaatst en is
ook in de tekst een zeer storende fout geslopen.
Vandaar hierbij alsnog de foto van het jubilerende koor,
dat dit heuglijke feit op Hemelvaartsdag heeft gevierd.
Het Dameskoor is in het leven geroepen door bouwpastoor Hammerstein. Er werd geoefend in de noodkerk
onder leiding van Kees Buurman.
In die tijd waren dames in de week meestal wel en de heren niet beschikbaar. Eind 1975 werd de Menswordingkerk
ingewijd. Een aantal jaren later werd pastoor J. Olsthoorn
geïnstalleerd. Door verschillende organisten is het koor in
de loop der jaren begeleid. We noemen Karel Schellekens
en de heer Koot, beide heren zijn inmiddels overleden.
Tot op hoge leeftijd was Toos Wagenaar de dirigente.
Ze droeg het stokje over aan Eelko Brouwer die nu zowel
dirigent als organist is. Regelmatig zingt men op zondagen in Leythenrode met Joop Wisse aan de vleugel.

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

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig
naar de kerk kunnen komen.
Komende data zijn zaterdag 7
juni en 5 juli 2014.
Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof, tel. 071-5891626

Rondom de Kerk 11 Mei 2014

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.

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

Joges
De Jongerengespreksgroep praat
over de betekenis van geloven
voor jezelf, maar ook over de nodige basiskennis m.b.t. geloof, bijbel
en kerk. De gesprekken zijn 1x per
maand op vrijdagavond van 20.0022.00 uur in De Menswording.

Wel en Wee
Overleden

Antonius Bernardus Fluitsma
op 3 maart
Alexander Hartwijk
op 6 maart
Hillegonda Margaretha
van der Boog – Scholte
op 9 maart
Joannes Maria van Vugt
op 16 maart
Catharina Maria Johanna
Hoogeveen – Driessen
op 20 maart
Gerarda Maria Smit –
van Rijn op 21 maart
Cornelis Jacobus Everardus
van der Heijden op 23 maart
Cornelis Jozephus Maria
van der Linden op 27 maart
Allegondis Adriana
Siera – Schouten op 4 april
Josephina Antoinetta Nelly
Schonagen – van Harteveld
op 5 april
Pieternella Maria van Heugten –
Bergers op 5 april
Anna Maria Alida Menks –
Hogenboom op 6 april
Hendrik Johan van der Werff
op 6 april

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.

O.L.VROUW HEMELVAART/
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.

2 Volwassenen gedoopt

Zoals geschreven staat: “De schepping is een geschenk van
de Vader aan de Zoon. De Verlossing door lijden, dood en
verrijzenis is een geschenk van de Zoon aan de Vader.”
De heilige Geest laat ons voelen dat wij als mensheid en
ieder afzonderlijk, twee maal een geschenk zijn! Van de
Vader aan de Zoon en van de Zoon aan de Vader.
Zo kunnen we dus ook het kruisteken maken als uiting van
onze vreugdevolle dankbaarheid.
Pastoor Smith

St. Joseph speld
Op 18 december is Danny van der Helm in de Sint-Josephkerk gedoopt.
Vooral de woensdagavond Misbezoekers kennen hem.
Dit is een wat late verwelkoming, maar niet minder gemeend.
Op beloken Pasen 27 april is Ashley Nijhof gedoopt en in
de Kerk opgenomen. Het Doopwater was nog vers van de
Paasnacht. In de Avondmis in de H. Lodewijk heeft ze haar
1e H. Communie ontvangen.
Al jaren kwam ze trouw met haar vriend naar de kerk toe.
Geen onbekende dus!
We heten hen van harte welkom in de geloofsgemeenschap. Het is bemoedigend om te zien dat er elk jaar een
aantal volwassenen in de Kerk worden opgenomen.
Pastoor Smith

Triniteitszondag 15 juni
Sinds de eerste eeuw maken katholieken het kruisteken.
We zeggen daarbij: In de Naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.
Zo belijden we de waarheid dat er één God is in Drie
Personen.
We denken vaak te moeten begrijpen hoe dat kan. Omdat
we dat niet kunnen, ontwijken we vaak om er over na te
denken en te praten.
Soms vervallen we in een primitief Godsbeeld, dat eigenlijk
alleen God de Vader God is. Jezus is op aarde en de heilige
Geest roept vraagtekens op.
Gelukkig bracht de 20e eeuw een herontdekking in denken
en spreken over de Drie-ene God.
Opmerkelijk dat juist in de decennia van geloofsonkunde,
de kernpunten herontdekt werden: Jezus die God is, de
Eucharistische aanbidding, de Biecht, gehoorzaamheid
aan de Kerk als uiting van dankbare liefde, de oproep tot
heiligheid (Tweede Vaticaans Concilie!) en aandacht voor
de heiligen. Zonder dit alles is een heropbloei van een
parochie(kern) niet denkbaar.

Op zondag 16 maart heeft Mw.
Verhoog-Lagerberg het gouden
Sint-Josephspeldje gekregen voor
haar inzet in onze parochiekern.
Zij heeft meer dan 35 jaar bij het
Sint-Josephkoor gezeten als sopraan, en zingt nog steeds bij ons
in de kerk. Van harte gefeliciteerd!

Nieuw lid beheercommissie
Beste allen,
Als nieuw lid van de beheercommissie stel ik mezelf graag
even voor. Van jongs af aan ben ik een parochiaan van de
Lodewijkparochie. Sinds de clustering kom ik geregeld naar
de Sint-Josephkerk. Wekelijks gaat ons gezinnetje, momenteel heb ik twee dochters, naar de Sint Joseph en dankzij de
maandelijkse aanbidding ‘voor de renovatie’ besefte ik dat
hier wellicht een rol voor mij ligt.
Met mijn financiële achtergrond ga ik een ‘steentje’ bijdragen aan een spoedige renovatie en een financieel gezonde
structuur. De renovatie hangt al lange tijd in de lucht, maar
het gaat er echt van komen. Om dit te bereiken zal uw hulp,
de hulp van de gemeenschap, zeer zeker nodig zijn.
Wellicht niet gepast om bij een eerste kennismaking meteen
met de deur in huis te vallen maar correctheid en souplesse
zijn niet mijn sterkste kanten. Dus meteen een oproep van mijn kant voor gebed én geld. Dus steek (nog) vaker een
kaarsje op; gooi die ene euro extra in de
collecte of laat een keer een Heilige Mis
opdragen met bijbehorend stipendium.
Ik ben blij dat ik toegelaten ben tot de
beheercommissie! Dit team gaat, met
uw steun, de Sint-Josephkerk door de
niet eenvoudige tijd heen helpen.
Hartelijke groet,
Stefan Tax
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SINT JOSEPH

Vaste Vieringen

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

Agenda
Mei
Op weekdagen wordt de
Rozenkrans
Gebeden om 19.00 uur, woensdag om 18.30 uur

Sacramentsprocessie 22 juni
Dit jaar vertrekken we weer als vanouds uit de Sint Josephkerk. Hier zijn we ooit begonnen om na eeuwen weer een
Sacramentsprocessie te houden. De eerste keer was heel
bescheiden, van de Zijlpoortkapel door het parkje naar de
Sint Joseph. Wel geteld één keer een straat oversteken, de
Herensingel. Elke jaar hebben we de route wat uitgebreid
totdat we van de Sint Joseph naar de H. Lodewijk liepen.
Dat zullen we dit jaar ook doen, en volgens traditie wordt
de route weer ietsje langer.
Aanvang 16.00 uur. Na het Lof in de Lodewijkkerk, dat om
ongeveer 17.00 uur begint, is er nog gelegenheid om wat te
drinken.

Martin van der Klugt
Na 47 jaar lidmaatschap en ondersteuning van het Kerkbestuur van de Onze
Lieve Vrouw Hemelvaart/Sint Joseph,
heeft Martin van der Klugt zijn taak
neergelegd. In die bijna 50 jaar heeft hij
nog geen 10 vergaderingen gemist, en
dan altijd door overmacht!
Heel wat kerkbesturen en pastoors
heeft hij zien komen en gaan. Zijn inzet
voor het lectoraat, Ziekentriduüm en de Schola mogen ook
niet onvermeld blijven. We zijn hem heel dankbaar voor zijn
bijdragen en blijvende betrokkenheid. De Gouden Herensingelspeld en de Pro Ecclesia zijn hem met recht toegekend.
Martin is nog wel van zins, samen met zijn dochter, de kroniek van de geschiedenis van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart /Sint Josephkerk verder uit te werken, zonder natuurlijk de hem zo dierbare Mon Père te vergeten. En wij weten
dat we altijd een beroep mogen doen op zijn ervaring, weetjes en wijze raad.
Beste Martin, heel veel dank! Gods Zegen!
Pastoor Smith

Maandag 9 juni
2e Pinksterdag
11.30 uur Mis
Woensdag 11 juni
11.00 – 12.00 uur Aanbidding
Sint Petruskerk
Woensdag 18 juni
• Terugkomdag 1e H. Communie
• Bezinningsavond Opus Dei
heren
Zondag 22 juni
Sacramentsdag
16.00 uur processie
Maandag 23 juni
Leesavond Teresa van Avila
Donderdag 26 juni
Parochiebedevaart (zie onder)

Zaterdag 24 mei
Impulsdag Vitalisatie

Vrijdag 27 Juni
H. Hart Hoogfeest
Night Fever H. Lodewijkkerk

Dinsdag 27 mei
Lezing over het nieuwe Missaal. Zie Catechesefolder

Parochie-bedevaart
donderdag 26 juni

Donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag
• 11.30 uur Mis
• Geen Rozenkrans
Vrijdag 30 mei
Begin van de Pinksternoveen

Juni
Zondag 1 juni
Fietstocht binnenstadskernen
Maandag 2 juni
Leesavond Teresa van Avila
Dinsdag 3 juni
Bezinningsavond Opus Dei
dames
Donderdag 5 juni
• Senioren en KBOmis 10.00
uur met mogelijkheid van de
Ziekenzalving
• Heer leer ons bidden
Zaterdag 7 juni
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 8 juni
Pinksteren
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In de vorige Rondom had ik per
abuis de datum van 24 juni gezet. Met excuses voor degenen
die deze dag al vrij genomen
hadden. Het gaat om donderdag 26 juni.
Zoals aangegeven gaan we naar
De Abdij Egmond Binnen met
Mis, rondleiding en lunch. En
naar Haarlem met een speurtocht en O.L. Vrouw van Haarlem in de Sint Joseph(!) met Lof
En natuurlijk een diner ter afsluiting. Kosten 39,90 Euro.
Geef u snel op, want deze bedevaart is zeer geliefd geworden.
Folders liggen in de kerk.

Pastoor Smith

Van stilte naar vrede
De vrucht van stilte
is het gebed
de vrucht van het gebed
is het geloof
de vrucht van het geloof
is liefde
de vrucht van liefde
is dienstbaarheid
de vrucht van dienstbaarheid
is vrede
Moeder Teresa

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.

Van Aswoensdag tot Pinksteren
Aswoensdag, 7.30 uur in de Dorpskerk. In het
vroege licht markeerde het tekenen met de as de
overgang van de oude naar de nieuwe wereld.
De start van de dag was gemaakt en met het teken op ons voorhoofd ging ieder zijn weg. Om
15.00 uur was ik in de Emmauskapel want ook
daar wilde men stil staan bij het begin van de
Veertigdagentijd. De dagsluiting was om 19.30
uur in de Christus Dienaarkerk. Samen met pater
v.d. Eijnden hebben wij stil gestaan bij het begrip
vastentijd. Voldoende brood hebben was in de
tijd van Jezus een teken van welstand, en ook
nu nog is honger een van de grootste problemen
die de waardigheid van mensen aantast. Vasten
doe je voor jezelf, maar ook voor de ander, voor
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
deze aarde en voor God.
In de weken die kwamen gingen we met Jezus
naar Jeruzalem. De Goede Week startte als vanouds met de palmpaasprocessie, en daarna hebben wij de laatste dagen van Jezus lijden met elkaar beleefd en zijn verrijzenis gevierd. Dit geloven kun je niet leren. Dat wordt in je gezaaid en
mag groeien en vrucht dragen. Met Pinksteren
breekt een nieuwe tijd aan, voor de kerk in het
algemeen, voor ieder van ons persoonlijk: Gods
Geest wil bij ons binnenkomen. Hij nodigt ons uit
om uitgezonden te worden. Als Zijn kinderen, als
mensen van vrede en vergeving.
Wat begon als een as-teken eindigt in geloof!
Margreet Onderwater, gebedsleider

Pinksternoveen 2014
Een nieuwe adem
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt voor de
19e keer de Pinksternoveen Het Groene Hart gehouden. 9 dagen lang bidden, zingen en samenzijn.
De startviering is op vrijdag 30 mei in Boskoop,
daarna zijn de vieringen dagelijks in een andere
kerk, verdeeld over twee kringen. Zoeterwoudedorp hoort bij kring 2 en de viering is op woensdag
4 juni om 19.30 uur in de CD kerk. Op zaterdag 7
juni is de slotviering in Alphen a/d Rijn. Iedereen
is welkom om samen met andere gelovigen uit de
hele regio op zoek te gaan naar de Heilige Geest.

Het complete overzicht met alle kerken en tijden is te vinden achter in de kerken of op de
website: www.kerkvanzoeterwoude.nl.

Vormsel en 1e Heilige Communie

FAMILIEBERICHTEN
H. Vormsel op 17 mei
Sanne Berg
Julie Huijgen
Meike Huijgen
Ellise de Jong
Wouter Klink
Fleur Knuttel
Thijmen Martinali
Charlotte Mooijman  
Ruth Mooijman
Marit Pieterse
Jannes Versteegen
Anne Visser

E.H. Communie op 18 mei

Op zaterdag 17 mei ontvangen 12 jonge mensen uit onze kern samen met vele anderen het
H. Vormsel in de Petruskerk. Op zondag 18 mei
is het de beurt aan de communicanten. 11 kinderen mogen voor het eerst deelnemen aan
de Eucharistie. Wij feliciteren alle kinderen en
hun familie met deze mijlpalen in hun gelovig
leven. 
Pastoraatsgroep

Herdenking brand Sint Jan
Op 12 juni is het 50 jaar geleden dat een grote
brand de dekenale Sint Jan’s kerk aan de Zuidbuurtseweg grotendeels verwoestte. Reden
om (m.m.v. St. Oud Zoeterwoude) een beknopte tentoonstelling in te richten en de kerk voor
belangstellenden open te stellen.
De tentoonstelling en de kerk zijn open op
1e en 2e Pinksterdag (8 en 9 juni) van 11.00 –
15.00 uur.

Rondom de Kerk 14 Mei 2014

Ryan de Boer
Cedrick Dulcero
Joyce Gendy
Meike de Jong
Remon de Jong
Celine de Klerk
Cato van Leeuwen
Joyce van Leeuwen
Olaf van Rooijen
Femke Verhagen
Jochem Versteegen

Overleden
21 februari
Maria Meskers (84)
21februari
Cornelia Out-v.d. Meer (85)
22 februari
Ferry Hulsbos (29)
1maart
Theodorus Engel (80)
7 maart
Cornelia Berg- v.d. Meer (93)
8 maart
Aad Olijerhoek (72)
13 maart
Johannes v.d. Kolk (88)
17 maart
Cornelia v. Geijlswijk- v.Santen (84)
18 maart
Wil Ooijendijk (68)
19 maart
Cornelia de Jong-Onderwater (89)
26maart
Frans Bos(59)
31 maart
Johanna de Boer-Berg (83)

Geloven doe je niet alleen (6)
Het is evident dat we niet op ons zelf kunnen geloven,
net als we niet in ons eentje kunnen liefhebben. In onze
geloofsbelijdenis bidden we dan weliswaar ‘Ik geloof…’,
maar dat ‘ik’ gaat op in het overkoepelend geloof van de
katholieke gemeenschap. Onze katholieke kerk is een universele kerk, een eenheid in verscheidenheid. Het is voor
mij altijd inspirerend om te beseffen dat als ik in een
Eucharistieviering zit en daar de heilige Mis vier en beleef,
dat ik niet alleen ben (omringd door broeders en zusters)
en dat de hemelse Kerk ook meeviert.

Geloven doe je niet alleen: in een groep van
We zijn dus een gemeenschap van
gelovigen, die de aardsgrenzen overstijgt, pelgrimerend op weg naar onze
hemelse bestemming bij God. God zelf
is trouwens ook niet alleen en vormt
mysterievol een gemeenschap van
‘gelijkgezinden’, God de Vader, Zoon
en H. Geest. Het is vooral God de Geest
die de eenheid en gemeenschap bewerkt en bewaart.

Twee dimensies
Onze Kerk kent 2 dimensies: een
hiërarchisch instituut (hoofdstam)
en een charismatische gemeenschap
(zijtakken). Je zou ook kunnen stellen dat onze katholieke Kerk een dubbele structuur heeft; de basisstructuur is dat alle doopleden bij een
parochie horen en elke parochie bij
een bisdom. Elk bisdom is weer onderdeel van de wereldwijde kudde,
waarin de bisschop van Rome, paus
Franciscus, de huidige opperherder
is. Via een basisstructuur hebben de
bisschoppen, priesters en diakens en
pastorale werk(st)ers en andere medewerkers zorg voor de doopleden en de
doopleerlingen van de Kerk.
Naast deze basisstructuur is er binnen
onze wereldkerk nog een andere, meer
beweeglijke structuur, die ook met

bisschoppen en met Rome verbonden
is, zij het in diverse gradaties. In
deze structuur tref je een veelvoud
aan van verschillende kloosterorden,
congregaties, bewegingen, gemeenschappen en activiteiten. Historisch
is dit al gegroeid als we kijken naar
het ontstaan van kloosterlingen, de
hervormingsbeweging van Cluny in
de 10e eeuw, evangelische bewegingen van Franciskanen en Dominicanen in de 16e eeuw en het ontstaan
van missionaire congregaties in de
19e eeuw. Lokale parochies, regionale bisdommen en bewegingen en
gemeenschappen zijn aangewezen op
elkaar en kunnen elkaar verrijken.
Parochianen kunnen hun voordeel
doen met bijv. het aanbod van kloosters en bewegingen. En vanuit bewegingen kunnen activiteiten van parochies en bisdommen ondersteund
worden. Oftewel de Kerk heeft twee
longen, de sacramenten en de charisma’s, waarmee ze zich voorziet
van levensadem, zicht vult met de
Heilige Geest.

Levende gemeenschappen nodig
Onze geliefde en heiligverklaarde
paus JP2 zei op een vooravond van
Pinksteren 1988 op een ontmoeting

met allerlei internationale bewegingen
en gemeenschappen: “In onze wereld
wordt het geloof van velen danig op de
proef gesteld en niet zelden verstikt en
uitgedoofd. Vandaar dat we de urgentie voelen van een sterke verkondiging
en een solide, diepgaande christelijke
vorming. Heel hard zijn vandaag de dag
rijpe christelijke persoonlijkheden nodig, die zich bewust zijn van hun eigen
identiteit als gedoopten, van hun eigen
roeping en taak in Kerk en wereld! Heel
hard zijn er levende christelijke gemeenschappen nodig! Jullie bewegingen en
nieuwe gemeenschappen zijn een antwoord van de Heilige Geest op de dramatische uitdaging aan het eind van dit
millennium”.
De woorden hebben in onze tijd nog weinig aan betekenis ingeboet.

Mystiek Lichaam van Christus
Nu kan alles wat zich buiten lokale
kerken bevindt als een uitdaging beschouwd worden of als een bedreiging
gezien worden. Het is vreemd en ook inspirerend. Zelf heb ik veel te danken aan
de Katholiek Charismatische Vernieuwing (KCV). En ik vind het interessant
om ‘anderen’ op te zoeken, die op hun
eigen wijze gericht zijn op Jezus . We
zoeken ieder onze eigen plek op, waar we

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 18 mei tot en met 1 juli
26 mei H. Fillipus Neri, priester. Gedenkdag
29 mei Hemelvaart van de Heer. Hoogfeest
31 mei Bezoek van de heilige Maagd Maria
aan Elisabeth. Feest
3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
5 juni HH. Bonifatius en gezellen, martela-

ren. Bonifatius is bekend van zijn marteldood bij Dokkum (754). Belangrijk ook als
grondlegger van het katholicisme in Duitsland.
8 juni Hoogfeest van Pinksteren. De heilige Geest daalt neer op de apostelen en gelovigen. Begin van de wereldwijde zending
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van de Katholieke Kerk
9 juni Tweede Pinksterdag
11 juni H. Barnabas, apostel
13 juni Antonius van Padua, priester en
kerkleraar, gedenkdag. Patroon van de
Antoniuskerk. Velen roepen hem aan als ze
iets niet zo snel kunnen vinden: “Heilige

De koffiekamer

Geloven doe je niet alleen. Een geloofsgemeenschap is ook een sociale
gemeenschap. Daarom schuift Rondom de Kerk na de mis of dienst op
zondag geregeld aan in de koffiekamer van een van de geloofsgemeenschappen van de Petrus- en Paulusparochie en vraagt aan mensen wat
die gemeenschap betekent voor hen. Ditmaal bezoeken we de Hartebrugkerk, waar we in een zoals altijd goed gevulde Romanuszaal Lenie
van Loon en Jasper Wijnen ontmoeten.

gelijkgezinden
ons kunnen voeden en waar we ons thuis voelen. In onze parochie zijn ook bewegingen en
gemeenschappen aanwezig, zoals Communio e
Liberazione, Emmanuel, Opus Dei. Ik ben hier
dankbaar voor, ze ondersteunen onze gezamenlijke missie om Jezus bekend(er) te maken.
En er zijn nog vele andere groeperingen zoals;
Ark gemeenschap, Cursillo, Focolare, KCV,
Foyer de Charité, Chemin Neuf, Geloof en Licht,
Legioen van Maria, Marriage Encounter, Neocatechemunale weg, Sint Egidius. En om nog
maar te zwijgen over alle ordes en congregaties
van Benedictijnen, Jezuïeten, Sacramentijnen,
Clarissen, etc. etc.
En dan zijn er nog onze oosters-orthodoxe,
hervormde en overige christelijke broeders
en zusters. Allen tezamen vormen wij mensen
een mystiek Lichaam van Christus. “Wij allen,
joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest
door de doop een enkel lichaam geworden …
een lichaam bestaat uit vele leden..de voet..de
hand..het oog…God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het mindere meer eer
gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid
zou zijn en de ledematen eendrachtig voor elkaar zouden zorgen.” (1Kor12,13 +24+25)

Lenie van Loon is al jarenlang een bekend gezicht in geloofsgemeenschap
van de Hartebrugkerk. Eerst was ze lid van de parochieraad, en na de fusie
zit ze in pastoraatgroep. Diaconie, de Zonnebloem, het zijn zo maar een paar
van de vele onderwerpen waar ze mee bezig is. Wat ze mooi vindt aan de Hartebruggemeenschap? “Ik heb vanaf mijn vroegste jeugd al iets gehad met de
orde van de Franciscanen. De sfeer is altijd heel warm en niet tè orthodox.
Ik voel me hier dan ook heel erg thuis, want ook al zijn de Franciscanen weg,
ze gaan nog steeds voor in de Mis, en ze hebben hier heel veel achtergelaten.
“Ook Jasper Wijnen komt hier graag. Sinds kort is hij actief in de koffiegroep.
“Van oorsprong ben ik niet kerkelijk, maar via mijn vrouw ben ik hier gekomen. De mensen zijn hier heel betrokken en gezellig, ze zijn actief en het
loopt hier goed. Ik ga ook graag hierheen, ik woon vlakbij en als ik de klokken hoor luiden verheug ik me al. Het naar de kerk gaan geeft me rust, het
leven is al zo materialistisch, en dan is de kerk een uitkomst. Geloof doet wat
met mensen, ik zie het ook op de huisartsenopleiding die ik volg. Ik merk in
het ziekenhuis dat mensen die gelovig zijn veel meer rust en kracht hebben.”
Beiden volgen ook de ontwikkelingen in de wereldkerk met veel interesse.
Wijnen: “Het is heel mooi dat de paus zijn excuses heeft aangeboden voor het
misbruik van kinderen in de kerk. Een man met een voorbeeldfunctie. Jammer dat veel mensen nu zo negatief praten over de kerk. Het misbruik is nu
niet meer aan de orde, de kerk heeft gewoon die positie niet meer.” Van Loon:
“Maar het mag niet verzwegen worden. Nee, ik ben alleen maar blij met deze
paus. Hij durft dingen te benoemen. Mensen zeggen: hij zal toch wel gelijk
hebben? Die excuses hebben duidelijk hun weerslag. Veel kan hij misschien
nog niet doen, maar hij benoemt dingen wel. Nee, ik ben heel blij met deze
man.” Wijnen: “Het gaat de goede kant op met de Kerk.”

Laten we dat waarmaken in ons leven als geestverwanten van elkaar! Een zalig Pinksteren,
mede namens mijn collega’s!

Bas van Pampus, pastoraal werker

Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ... vind”
14 juni H. Lidwina, maagd. Feest
22 juni Sacramentsdag. Hoogfeest. Heilig
Sacrament van het lichaam en bloed van
Christus. Hoogfeest en processie in Leiden.
Uniek in ons bisdom.
H. Aloysius Gonzaga, kloosterling. Gedenkdag
24 juni Geboorte van Johannes de Doper.
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Hoogfeest. Aan de Gregoriaanse hymne ‘ut queant laxis resonare fibris etc.’ is het muzieknotenstelsel ut-re-mi-fa-sol-la, later do-re-mi-fasol ontleend.
26 juni H. Hart van Jezus. Hoogfeest
29 juni HH. Petrus en Paulus,
apostelen. Patronen van onze parochie.
Hoogfeest.

Kinder Hoek

In het land waar Jezus woonde, was
het vaak heel warm. Er waren in de
beurt ook woestijnen waar niets groeide en water nauwelijks te vinden was.
Ook herinnerden de mensen zich de
tijd dat zij met Mozes door de woestijn trokken. Geen wonder dat water
als een geschenk
van God werd beschouwd!
De meeste huizen hadden geen
stromend water.
Vrouwen en kinderen moesten
water uit een put
of de rivier halen.

bron van leven

Op een dag heeft Jezus een vrouw bij
de waterput ontmoet. Hij zei tegen
haar: “Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, maar wie drinkt
van het water dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer;
integendeel: het water dat Ik hem zal
geven, zal in
hem opborrelen
als een bron van
eeuwig leven.”
Toen je gedoopt
werd, ben je een
kind van God geworden. Nu heb
je een nieuw leven met Jezus.

Maak je eigen Kijkdoos
Beste kinderhoek-fans
In dit zesde nummer krijgen jullie
een kruisbeeld. Kleur hem mooi
in en plak hem op een goede plek
in je kijkdoos. De tekening kan je
ook op onze website vinden:
www.rkleiden.nl /kinder-hoek.
Alle losse onderdelen van de kijkdoos staan ook nog op de website
voor als je nog iets gemist hebt.
Veel plezier ermee.
Eva, Victoria en Linda

EXTR A! Als extraatje krijgen jullie deze keer ook een paar
kerkbanken voor in jullie kijkdoos. Daarvoor moet je wel
naar de website toe! Als je ze een aantal keer uitprint of kopiëert kan je je hele kerk ermee vullen...

In Nederland maar ook
in heel Europa beschikken wij dag en nacht
over schoon drinkwater.
Dat is in de rest van de
wereld niet zo!
Daarom is het belangrijk dat wij
in Nederland zorgvuldig met ons
drinkwater omgaan!
Daarbij hoort:
• Niet onnodig lang douchen
• Alleen een volledig gevulde wasmachine/ vaatwasser aanzetten
• De tuin in de zomer niet elke dag
water geven
En zo zijn er nog meer mogelijkheden
om drinkwater te besparen.

Wist je dat……….
● het kruis vooral als sym-

bool voor het christendom
bekend is?
● het kruis uit een langere
verticale en een kortere horizontale arm bestaat?
● het kruisbeeld als herinneringsteken aan het lijden
van Jezus in Rooms – katholieke kerken, kloosters en
ziekenhuizen te vinden is?
● je in sommige katholieke
woonkamers een kruisbeeld
met een gewijd palmtakje
eraan bevestigd vindt?

Tekening: Carel Bruens

De zeven werken van Barmhartigheid: 6. De Dorstigen Laven
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H. LAURENTIUS
Kerk: Dr. van Noortstraat 88, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk,
071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.stompwijk.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68.
Algemene kerkbijdragen en misintenties: 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.

Eerste heilige Communie

Voorbereiding H. Vormsel
Op 17 mei wordt het H. Vormsel toegediend in
de H. Petruskerk in Leiden.
In Stompwijk zijn 8 kinderen al druk bezig met
zich hierop voor te bereiden. Het project ‘In
vuur en vlam’ biedt hiervoor allerlei handreikingen en opdrachten. Het zijn heel enerverende bijeenkomsten. Op de foto ziet u de kinderen in de grote zaal van de pastorie aan het
werk onder leiding van Marianne Turk.

Dit jaar hebben we 7 communicantjes. In de bijeenkomsten
werkten we uit het boek Gods
grootste geschenk. In dit boek komen o.a. de
onderwerpen vriendschap, vreugde en vergeving aan bod. De kinderen vonden het erg
leuk. Ze mochten kleuren en knutselen in het
boek. Ook hebben we tijdens het project de gehele groep 4 uitgenodigd om een speurtocht
door de kerk te doen. De kinderen kregen een
vragenlijst en zijn in groepjes de kerk rond geweest. We hadden een paar mensen bereid gevonden om wat over de kerk en het kerkhof
te vertellen. Het was een middag-vullend programma dat de kinderen erg leuk vonden.
Werkgroep EHC

27 april: de grote dag!

V.l.n.r., onderste rij: Jordy, Nathalie, Celine, Owen, Pim,
Laura en Aiden. Bovenste rij: Stef verburg, pastoor Van
der Bie en Yvonne Klijn.

Familieberichten
Overleden
13 maart Jan van der Helm
77 jaar
17 maart Corrie van
Geijlswijk-van Santen
84 jaar

Gedoopt
13 april
Lieke van Leeuwen
Matz van Leeuwen
Sem van der Meer
Rowan Osinga
Van harte welkom in onze
geloofsgemeenschap

1e Communicanten
Nathalie van Arkelen
Celine Bregman
Owen Klijn
Laura Kort
Jordy Romijn
Aiden van Santen
Pim Switsar

Vormelingen

Terugkomviering dopelingen
Zondag 23 maart is in de H. Laurentiuskerk de
terugkomviering gehouden voor de kinderen
die in het afgelopen anderhalf jaar gedoopt
zijn. Samen met hun ouders en broertjes en
zusjes kwamen zij naar de kerk om daar een
gezellige viering mee te maken. Deze ging o.a.
over het verhaal van de ark van Noach. Alle
kinderen konden, samen met hun knuffel, in
de nagebouwde ark plaatsnemen. Er werden
leuke kinderliedjes gezongen, verhalen verteld
en er werd gebeden voor een goede toekomst
voor deze dopelingen. Na afloop konden de
ouders de bordjes met de naam van hun kind
mee naar huis nemen die bij de doop van de
kinderen achter in de kerk zijn opgehangen. Er
is nu weer ruimte voor nieuwe dopelingen.
Marianne Turk
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Leroy van Abswoude
Joost van Bemmelen
Mitch van Benten
Elmer van Doorn
Ashley Janson
Annicka Luk
Bart van Santen
Falco Zandbergen

Let op !!
25 mei is de
Eucharistieviering
om 10.00 uur i.v.m.
het jubileum
van de KBO

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.

6 volwassen dopelingen

Heilige Paus Johannes Paulus II kapel
geopend

Op 22 december is Olga
van Hattum gedoopt.
Inmiddels heeft ze haar
weg in de H. Lodewijk
gevonden en heeft ze al
aan de nodige activiteiten bijgedragen.
Stonden er vorig jaar met
Pasen 7 dopelingen rond
het doopvont van de Sint
Josephkerk, dit jaar was de Heilige Lodewijk aan de beurt.
In de ‘afgeladen’ Paaswake werden 5 volwassen vrouwen
gedoopt. Iemand merkte op: de vrouwen waren ook het
eerst bij het lege graf nadat Jezus verrezen was!

V.l.n.r.: Rani van Exel, Tisra van Exel, Medea Hempen, Margaretha van
Egmond, Maria van Egmond

Rani en Tisra zijn zussen. Maria en Margaretha zijn moeder
en dochter. De dochter van Medea is vorig jaar gevormd
en mede daardoor is Medea zich meer gaan verdiepen in
het katholieke geloof. De Alpha-cursus, CaFE en het samen
doorlezen van de YouCat is een mooi voorbereidingstraject
geweest. Met dank aan Bas van Pampus en diaken Clavel
voor hun bijdrage hierin.
We heten deze dames van harte welkom.
Pastoor Smith

Sinds 27 april zijn we in Leiden een kapel rijker, niet in de
letterlijke zin, want de kapel bestond al, maar de aanbiddingskapel bij de H. Lodewijkkerk heeft nu officieel de naam
van de Heilige Paus Johannes Paulus II.
27 april was immers de dag van zijn heiligverklaring. Miljoenen mensen waren voor de heiligverklaring van Johannes
XXIII en Johannes Paulus II naar Rome gegaan. Het laat zien
wat een enorme impact beide pausen op de wereld hebben
gehad.
Vooral Paus Johannes Paulus II heeft zovele mensen geraakt.
Tijdens het programma van de kapelopening (zie aanbiddingleiden.nl) hebben we enkele getuigenissen gehoord en
was er zelfs een rechtstreekse verbinding met Rome waar
onze voormalige kapelaan Remery verslag deed. Aansluitend werd de naam van de kapel onthuld en was er een
korte gebedsviering met liederen en teksten van Johannes
Paulus II.
Daarmee zijn we waarschijnlijk de enige kapel in Nederland
die naar deze nieuwe heilige is genoemd en bovendien hebben we ook de zeldzame relikwie van een druppel van zijn
bloed, zichtbaar in het altaar.
De bestemming van de kapel verandert natuurlijk niet, het
blijft het centrum van de 24-uursaanbidding waarin we ondersteund worden door Johannes Paulus II.
Als we kijken naar
de kwetsbaarheid
die hij in zijn laatste
jaren aan de wereld
toonde, zien we
iets van de kwetsbaarheid van Jezus
in de Eucharistie,
Jezus die zich volledig aan ons overlevert in de gedaante
van een klein stukje
brood.
Daarmee
kan hij ons ook leren hoe wij Jezus
kunnen volgen en
dat begint bij het
verblijven bij Jezus
in de Eucharistie.
Eliza Oudshoorn
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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

Even terug in Istanbul
De Jongerenbedevaart

Zo’n mooie, indrukwekkende reis valt maar moeilijk in een
kort verslag weer te geven. Na twee voorbereidingavonden
om elkaar te leren kennen en iets meer te leren over Istanbul
en de Islam was het 4 april dan zover: we vertrokken naar
Istanbul. Na een 3 uur durende vlucht en een busreis van 40
minuten kwamen we aan bij ons hotel. We zetten gauw onze
spullen weg en hadden een ontmoeting met fr. Bulai van de
St. Anthonychurch, waar we ook don Remery ontmoetten.
De Mis was in de St. Lodewijkkapel (!) met erna een gezellig
diner. De dag werd afgesloten met Aanbidding.
Zaterdag volgde op de Mis in de Italiaanse parochie een
mooie wandeling door Istanbul naar de Hagia Sophia. Na
een bezoek aan deze voormalige kathedraal en moskee
ontmoetten we in de Grieks Orthodoxe kerk de patriarch
Bartholomeus van Constantinopel. De dag werd weer afgesloten met Aanbidding.
Op zondag na de Mis hadden we een ontmoeting met leden
van Legio Mariae. Daarna was er vrije tijd om zelf er op uit te
trekken in Istanbul. Aan het einde van de middag waren we
bij de Turks Charismatische beweging. Hun bekeringsverhalen
waren heel erg indrukwekkend. Na het diner konden we alle
indrukken weer even bij God neer leggen in de Aanbidding.
En toen was helaas al weer onze laatste dag van deze bijzondere reis aangebroken. Na de Nederlands-Engelse-Latijnse-Italiaanse Mis in de St. Peter and Paul church(!) nog een
laatste bezoek aan wat plekken. Om 22.00 uur vlogen we
terug onder de indruk van alle verhalen, alle mooie dingen
die we gezien hebben, de vele gesprekken en contacten die
we opgedaan hebben. We kijken terug op een bijzondere en
indrukwekkende reis naar Istanbul. 
Alexandra Rijsdijk

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 7.00 – 14.00 uur
zondag 17.00 – 18.00 uur

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

Agenda
Mei
Op weekdagen wordt de
Rozenkrans gebeden,
vooraf aan de Avondmissen
Zaterdag 24 mei
Impulsdag Vitalisatie
Dinsdag 27 mei
Lezing over het nieuwe Missaal
Donderdag 29 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur Mis
Vrijdag 30 mei
Begin van de Pinksternoveen

Nieuwe Maria ’kapel’
Zodra u de H. Lodewijkkerk binnenkomt, ziet u rechts het
beeld van O.L. Vrouw van Fatima tegen een prachtig blauw
gordijn geplaatst. Met dank aan degenen die dit in orde gemaakt hebben. Zo is het een waardige plek van devotie geworden.

Ridderzaal bij de Sint
Josephkerk
• Heer leer ons bidden
Zaterdag 7 juni
Pater Pio Gebedsgroep
Zondag 8 juni
Pinksteren
10.00 Hoogmis
Geen aanbidding en Avondmis
Maandag 9 juni
2e Pinksterdag
10.00 uur Mis
Woensdag 11 juni
11.00 – 12.00 uur aanbidding
Sint-Petruskerk
Woensdag 18 juni
• Terugkomdag
1e H. Communie
• Bezinningsavond Opus Dei
heren
Zondag 22 juni
Sacramentsdag
16.00 uur Processie
17.00 uur Lof
Geen Mis om 18.00 uur
Maandag 23 juni
Leesavond Teresa van Avila
Donderdag 26 juni
Parochiebedevaart
(zie Sint-Josephpagina)
Vrijdag 27 juni
H. Hart Hoogfeest:
Night Fever H. Lodewijkkerk:
Kerk is open tot 24.00 uur voor
gebed en bezoek

Juni
Zondag 1 juni
• 10.00 uur 1e H. Communie
• Fietstocht binnenstadskernen
Maandag 2 juni
Leesavond Teresa van Avila

Heilig Hartmaand Juni
Beelden van God die een doorstoken Hart heeft. God de
Zoon is mens geworden en heeft Zich laten kruisigen om te
openbaren hoezeer Hij en de Vader en de Geest van ons houden. Zijn doorwonde Hart toont ook het Hart van de Vader.
God kan niet anders dan van ons houden.
Dat is zichtbaar in de beeltenissen van het Heilig Hart van
Jezus. Daarom zal deze devotie altijd weer onze harten kunnen raken.
Pastoor Smith

Dinsdag 3 juni
Bezinningsavond Opus Dei
dames
Donderdag 5 juni
• 10.00 uur Senioren- en
KBO-mis met mogelijkheid
van Ziekenzalving in de
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De H. Lodewijkkerk gezien vanuit
een zeldzame hoek

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.

Fancy fair op Petrus en Paulus

HH. Petrus en Paulus
29 juni - Extra H. Mis

Het feest van Petrus en Paulus wordt gevierd op de feestdag zelf, zondag 29 juni, aanleiding om weer een fancy fair
te organiseren na de Eucharistieviering en het uitreiken van
het Haantje. We starten rond 11.00 uur met koffie/thee en
zelfgemaakt gebak en sluiten rond 14.00 uur.

Sint Pieter is onze Patroon!
Wij zullen hem gaan vieren;
Wij maken hem een kroon
Te midden van onze plezieren.
De kroon waar over in de Vlaamse gedicht gesproken
wordt is een kroon van bloemen.
Maar natuurlijk kunnen we ook denken aan een geestelijke kroon, die van onze gebeden en devotie.

Over de onthoofding van Sint Paulus ontstond de legende,
dat het hoofd op de grond drie keer stuiterde. Op elke plek
ontstond een bron. Een met warm, een met lauw, een met
koud water. Tre Fontane bestaat nog steeds, al is het temperatuurverschil niet meer merkbaar. Maar ook hier kunnen
we met onze huidige paus Franciscus denken aan vurige,
lauwe en koude christenen. Paulus spoort natuurlijk aan tot
het eerste.
29 juni valt dit jaar op een
zondag. Een mooie gelegenheid om dit Hoogfeest en
patroonsfeest van de SintPetruskerk ook op die dag
in die kerk te vieren. Dus op
zondag 29 juni is er een extra H. Mis om 9.30 uur. Een
feestelijke Mis met de drie
koren en uitreiking van de
Gouden Haan aan een uitverkoren vrijwilliger. Over het
programma erna leest u hieronder. De Vooravondmis op
zaterdag is een gelezen Mis.
We blijven de HH. Petrus en
Paulus bidden voor onze hele
parochie, om in trouw aan de
successievelijke pausen (Petrus) en bereid tot evangelisatie (Paulus) de wegen van
de Heer te zoeken voor de
toekomst.
Pastoor Smith

U kunt ons helpen met eens goed in de kasten te kijken en
uw waardevolle maar niet of zelden gebruikte spulletjes aan
ons ter beschikking te stellen. Wij zetten deze in als prijzen
voor het rad van avontuur en de loterij.
Denk daarbij ook aan prijzen voor de kinderen, van klein
tot groot. U kunt uw spullen meenemen naar de kerk, daar
nemen de kosters ze graag van u in ontvangst. Mocht u niets
hebben en u wil ons toch helpen met een gift waarvoor wij
weer wat leuks kunnen kopen, dan is dat uiteraard zeer welkom.
Voor de kinderen wordt weer van alles georganiseerd, dus
kom vooral met de kinderen! We publiceren dit ook in de
wijkkrant, waarmee we ook veel belangstelling van buiten
hopen te krijgen. Een mooie kans voor buurtgenoten om de
kerk eens rustig van binnen te bewonderen.
We hopen dat de fancy fair wat oplevert, maar het is vooral
bedoeld voor de gezelligheid.
Heeft u nog goede ideeën of tips, meldt het ons.

Wilbert Hettinga, tel. 071 5143 191
of e-mail wilbert.hettinga@hotmail.nl

Caecilia Icoon op koor
Zaterdag 29 maart is, na een korte plechtigheid aan het eind van
de Eucharistieviering, een icoon
van Sint Caecilia op het koor opgehangen. Een uitgelezen plek
natuurlijk voor de patrones van
de kerkmuziek. Geen twijfel ook
of Marja Vos-Hoekstra de juiste
toon heeft getroffen bij het
schilderen. Als lid van het SintPetruskoor moeten de melodieën van allerlei prachtige composities haar tijdens het schilderen
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Vaste Vieringen
Zaterdagavond
door het hoofd gespeeld hebben. Toon en compositie. Wat
dat betreft hebben muziek en schilderen wel iets met elkaar gemeen.
Vanuit de kerk kunt u de icoon aan de rechter muur zien
hangen. Maar kom gerust een keer na een viering naar boven om het fraaie kunstwerk van dichtbij te bekijken.

19.00 uur Mis met samenzang of
Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

Karin van Tol gestopt bij MOV

Door de Week

Na 18 jaar trouwe inzet voor
de MOV heeft Karin van Tol
haar activiteiten hiervoor
beëindigd. Zij was een vertrouwd gezicht bij de halfjaarlijkse markten. Zij verrichtte
het nodige werk achter de
schermen: spullen inzamelen
(thuis en op het werk), de
contacten met het kerkbestuur en de projecten, stukjes
schrijven voor Rondom en de
Haan, enz. In 2011 ontving ze
een Koninklijke onderscheiding voor haar inzet. We danken Karin voor haar bijdrage over de jaren en de opgewektheid waarmee zij altijd aanwezig was. Gelukkig blijft
ze lector in de Sint Petrus, dus we zullen haar regelmatig
blijven zien en horen.

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

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

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

Agenda
Mei

Op dinsdag en donderdag wordt
de Rozenkrans gebeden om
19.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 24 mei
Impulsdag Vitalisatie

2 Oproepen
Kinderwoorddienst
In de Sint-Petruskerk is er iedere 1e en 3e zondag om 9.30
uur een Eucharistieviering. Tijdens deze viering is er voor
kinderen tot 7/8 jaar kinderwoorddienst en crèche. We zijn
op zoek naar enthousiaste moeders die hierbij willen helpen.
Voor meer informatie en/of opgave: Pernelle Severijnen,
pam.severijnen@planet.nl.

Koffie

Zondag 25 mei
9.30 uur 1e H. Communie
Extra Mis
Dinsdag 27
Lezing over het nieuwe Missaal
Donderdag 29
Hemelvaartsdag
• 9.30 uur Mis
• Geen Rozenkrans

Al heel wat jaren wordt er op zondag na de H. Mis in de
pastorie koffie gedronken.
De dames die voor de koffie en thee zorgen willen het
team graag uitbreiden. Wie wil ons komen helpen?
Voor meer informatie en/of opgave: Pernelle Severijnen,
pam.severijnen@planet.nl.

Vrijdag 30 mei
Begin van de Pinksternoveen

Eerste heilige Communie

Maandag 2 juni
Leesavond Teresa van Avila

Zondag 25 mei zullen 21 kinderen hun eerste H. Communie
ontvangen. Er is dan een extra Mis om 9.30 uur. We hopen
dat veel parochianen ook aanwezig zijn om dit mee te vieren.

Juni
Zondag 1 juni
• 9.30 uur Mis
• Fietstocht binnenstadskernen

Dinsdag 3 juni
Bezinningsavond Opus Dei
dames
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Donderdag 5 juni

• Senioren en KBO mis 10.00 uur
met mogelijkheid van de Ziekenzalving
• Heer, leer ons bidden
Zaterdag 7 juni
• Pater Pio Gebedsgroep
• 19.00 uur Vigiliemis van
Pinksteren
Zondag 8 juni
Géén Mis
Woensdag 11 juni
11.00 – 12.00 uur Open kerk
Sint Petrus
Zondag 15 juni
H. Drie-eenheid
09.30 uur Mis
Woensdag 18 juni
• Terugkomdag 1e H. Communie
• Bezinningsavond Opus Dei
heren
Zondag 22 juni
Sacramentsdag
Géén Mis
Sacramentsprocessie
Maandag 23 juni
Leesavond Teresa van Avila
Woensdag 25 juni
Vrijwilligersavond Petrus
Donderdag 26 juni
Parochiebedevaart
(zie Josephpagina)
Vrijdag 27 Juni
H. Hart
Zondag 29 juni
HH. Petrus en Paulus
9.30 uur Feestelijke Mis met
programma erna (zie hiernaast)

Jongeren Info

G e b e d si n te n ti

Jongerenbedevaart: Istanbul
Begin april ging een groep van 29 Leidse jongeren op bedevaart naar
Istanbul. Ik was één van hen en vertel hier wat van mijn ervaringen.
Het is maar een kleine selectie, want wat is er veel gebeurd!

e
Al s u Mij aanroept
en tot Mij bidt,
zal ik u verhoren (J
eremia 29, 12)
La te n we bi dd en
...
voor roepingen to
t het
pr iesterschap en he
t
religieuze leven.
Dat jongeren Zijn
stem
mogen horen en ze
zich met
liefde in zitten vo
or de Kerk.

Vele jongeren gingen
met JP Leiden mee op
reis naar Istanbul.

Margreet, Maartje en Barbara in Istanbul.

hele stad getekend. Vanaf het vliegveld
zag je de minaretten van de moskeeën
al uitsteken boven de huizen. De meeste
moskeeën hebben twee torens, sommige vier en de Blauwe moskee heeft er
zelfs zes. Deze laatste hebben we ook
bezocht. Ook zijn we in veel kerken geweest, waarvan we in een aantal ook de
Mis hebben bijgewoond. De plaatselijke
christenen verwelkomden ons hartelijk
en van hen hoorden we van alles over
hoe zij hun geloof daar beleven. Een
paar Turken gaven getuigenissen van
hun bekering die erg indrukwekkend
waren. De kerk is daar altijd open en zij
kwamen daar gewoon even binnen en

Tieners op weg naar Heiligheid
Ook het tienerseizoen is in Leiden weer in volle gang. We hebben de spits afgebeten met een
avondje pannenkoeken eten,
bomen knuffelen en bidden met
voorbijgangers op straat en zijn
nu samen de diepte in gedoken.
We hebben veel geleerd over het
gebed en zijn sinds januari elk met
een persoonlijke heilige op weg
naar onze eigen heiligheid. Want is
het in de wereld van vandaag nog
mogelijk om heilig te worden? Volgens ons wel! En volgens pastor Gert
ook, die ons een eindje op weg heeft
geholpen. Laatst hebben we kennis
gemaakt met de vormelingen die we
binnenkort in de tienergroep mo-

gen verwelkomen. Op een gezellige
avond in Leiderdorp hebben we aan
de hand van een film meer geleerd
over het leven van Jezus en het gehad over wat ons raakte. We weten
allemaal wel dat Hij aan het kruis
voor ons is gestorven, maar Hij heeft
wel 33 jaar op de aarde rondgelopen!
Het was mooi om te bekijken en te
bedenken hoe Hij die jaren doorbracht.
Kortom, met een afwisselende maar
enthousiaste groep tieners zijn wij
op weg naar de heiligheid! Bid je
voor ons? En ken jij een tiener of ben
jij een tiener die zich bij ons thuis
kan voelen? Vrijdag 13 juni is de
eerstvolgende tienergroep. Je bent
zeer welkom!
Maartje Bakermans
Rondom de Kerk
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JP Leiden

Vooraf waren twee bijeenkomsten waar
we kennis maakten met de groep en leerden over de geschiedenis van de stad en
over de islam. Door deze religie bleek de

bleven. We hoorden ook wat van
hun moeilijkheden. Zo vertelde een
meisje dat haar familie van niets te
mocht weten. Als een familielid op
de stoep staat, moeten ze snel alle
spullen die naar het katholieke geloof verwijzen verstoppen. De deur
gaat pas open als alles weg is, want
anders zou de familie nooit meer contact
willen. Naast deze indrukwekkende en
inspirerende verhalen konden we ook met
hen samen bidden. Veel van de liedjes die
ze daar zongen kennen wij hier in Nederland ook!
Elke dag sloten we af met een tijd van aanbidding met biechtgelegenheid. Heel bijzonder om na zo’n dag vol indrukken daar
tot rust te kunnen komen. Ik denk dat
iedereen kan terugkijken op een indrukwekkende reis waarbij wij hebben kunnen
zien hoe het leven van christenen daar
was, en hoe dankbaar wij mogen zijn voor
de situatie die wij hier hebben.
Margreet Beenakker

Check hier de aankomende avonden die gepland zijn vanuit JP Leiden. Uiteraard ben jij van
harte welkom! ●●● 18 mei RKJ Volleybaltoernooi 10.00 tot 17.00 uur ●●● 21 mei Youcat bijeenkomst 19.00 tot 21.00 uur ●●● 12 juni Verdiepingsgroep: 19.00-21.00 uur ●●● 13 juni
Tienergroep 19.00 tot 21.00 uur ●●● 18 juni
Youcat bijeenkomst 19.00 tot 21.00 uur ●●● 11
juli Tienergroep: 19.00 tot 21.00 uur. ●●● Ook
de Katholieke Jongerendag komt er weer aan: en
wel op 28 en 29 juni. Kamperen, lofprijzen, Eucharistie en jongeren. Natuurlijk ben jij van harte
welkom! Op www.jongkatholiek.nl staat alle informatie, kijk op de site voor nieuwtjes! ●●● Zin in
een borrel? Houd de JP Leidensite en onze facebookpagina in de gaten! Meld je daar ook aan voor
de nieuwsbrief, zodat je van de laatste nieuwtjes
op de hoogte bent. Als je je dan ook aanmeldt op
facebook dan kan er niets meer mis gaan! Vragen?
Mail naar info@jpleiden.nl. ●●●
●●●

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.

‘Vrijwilligers bedankt’ op 20 juni
Toen ik vorig jaar juni veel van de taken op het secretariaat
overnam van Nora Bakker, was ik verbaasd hoeveel vrijwilligers betrokken zijn bij de Lam Gods parochie kern. Het
voelde aan als één grote familie. Het zijn mensen die wat
voor anderen over hebben, mensen die bekommerd zijn om
groot en klein en ervoor willen zorgen dat alles goed loopt.
Dat is toch fantastisch! Daar werd ik blij van. Ik ben me dan
ook bewust dat het wat vergt van mensen. Je moet een dosis
energie en flexibiliteit hebben om door te gaan in deze tijd
en vooral om de moed niet te laten zakken. En dan denk ik
aan het lied: “’t Zijn de kleine dingen die het doen.”
Ik denk aan de mensen die betrokken zijn bij de zondagse
vieringen. Het Lam Gods koor, zo’n 35 man en vrouw, die
drie van de vier zondagen de vieringen muzikaal opluisteren. Het andere weekend is het de beurt van het kinderkoor
“De Vlammetjes”. De lectoren, de liturgiegroep, de kinderwoorddienstgroep, de woord- en gebedsgroep, de koffie
en thee groep die voor gezelligheid zorgt na de viering, de
bloemengroep (Paasschikking op de foto) de schoonmaakgroep, de mensen die het geld tellen van de collectes, en
vooral niet te vergeten: de kosters, die ervoor zorgen dat
alles tijdens de viering vlekkeloos verloopt.

Ik denk aan mensen die flyers en boekjes maken voor de
diverse vieringen. Met een doordachte tekening worden de
diverse thema’s levendig!
Door onze vrijwilligers worden in de diverse verzorgings- en
verpleeghuizen in de buurt vieringen verzorgd.
We hebben een werkgroep Eerste Heilige Communie die
vooral actief is in de Stevenshof.
Een trouwe groep bezorgers brengt ‘Rondom de Kerk’ rond.
Nieuwkomers in onze parochiekern worden verwelkomd. Er
zit systeem in het rondbrengen van het blaadje: zonder degenen die de lijsten en stapeltjes maken zou het een rommeltje
worden. In januari zijn deze mensen ook actief met de Aktie
Kerkbalans. De administratie hiervan is niet te onderschatten!
Ik denk aan de mensen die activiteiten rondom Het Goede
Doelenproject organiseren, aandacht hebben en vragen voor
mensen veraf en dichtbij. En dat brengt me naar de wijkcontactpersonen, die bezorgd zijn om de kwetsbaren onder ons.
Zij brengen een bloemetje naar mensen die iets te vieren hebben, ziek of herstellende zijn of gewoon een beetje opgebeurd moeten worden. De werkgroep bloemengroet op zondag en ziekencommunie is sinds kort gestart.
Er zijn mensen die om beurten de uitvaarttelefoon nemen.
Zo kan een uitvaartplechtigheid snel geregeld worden.
Ik denk aan de pastoraatgroep, die je ’s avonds ziet vergaderen, want overdag werken ze, en aan de beheercommissie,
waarvan vooral de penningmeester een belangrijke functie
heeft. Samen sturen ze achter de schermen onze parochiekern aan, in overleg met het pastoraal team en het bestuur
van de HHPP.
Voor al deze mensen is er de vrijwilligersavond op vrijdag 20
juni van 19 tot 23 uur.
We willen ze bedanken voor hun inzet dit jaar en in de bloemetjes zetten. Het is een feestje waard! We doen dit samen
met onze protestantse vrienden. Ook zij hebben vrijwilligers
die hart voor de zaak hebben en samen met hen delen wij de
Antoniuskerk en de pastorie. U bent als vrijwilliger van harte
uitgenodigd! Noteert u alvast deze datum in uw agenda. Dan
wordt de Antoniuskerk omgetoverd in een feestelijke ruimte
waar men anderen kan ontmoeten, op een andere manier
dan u gewend bent van de kerk. Het wordt een ontspannen
avond, waarin we beseffen dat het een mens goed doet dat
de kerk niet alleen een gebouw is maar een gemeenschap die
leeft en bouwt aan een beetje Hemel op aarde.
Vanaf nu kunt u zich opgeven bij het secretariaat.
Maggy van Wijk, coördinator van de Lam Gods kern
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Vieringen door de
week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 6 juni is er om 9.30
uur een Eucharistieviering.

Woonzorgcentrum
Robijnhof
Op vrijdag 6 juni is er om
15.00 uur een viering in de
‘Vijverzaal’.

Geslaagde vastenmaaltijd
Woensdagavond 26 maart hielden we met de PKN de
gebruikelijke sobere maaltijd, midden in de vastentijd.
Het was een sfeervolle bijeenkomst met 34 personen,
met sobere maar toch overheerlijke soep!
Dit jaar ging de aandacht van de Bisschoppelijke Vastenactie ‘ver weg’ naar Sierra Leone. Het Diomplor (=samenhorigheid) project wordt geleid door de congregatie van
de zusters van St. Jozef van Cluny. Zij vangen vluchtelingen op die getraumatiseerd zijn teruggekeerd en helpen
met huisvesting en onderwijs. Voor het project ‘dichtbij’
waren er twee coördinatoren van het Schuldhulpmaatje
Leiden project aanwezig die via een filmpje en een goede uitleg ons een inzicht gaven hoe zij mensen helpen,
die diep in de schulden zitten. Zij doen dit met veel vrijwilligers. Het was zeer inspirerend te horen.
Die avond werd er maar liefst € 270 opgehaald!
Een ander mens helpen die in nood zit, geeft voldoening.
Voor de driejarige steun aan het schoolproject in
Kumasi, Ghana, kregen we een fraai wanddoek waarop
zij hun dankbaarheid toonden. U ziet: helpen helpt!
Namens de MOV groep, Tine Scholtes

Serviceflat Schouwenhove
Op maandag 26 mei en 23
juni is er om 10.30 uur een
Eucharistieviering.

Mariavieringen in mei
Elke woensdagavond in mei is
er om 19.00 uur een
Mariaviering in de Antoniuskerk. Het rozenhoedje wordt
dan gebeden.

Lunch voor het
Goede Doel
Op zondag 18 mei wordt na
de Eucharistieviering van
11.00 uur in de Antoniuskerk
een lunch georganiseerd. Bij
mooi weer vindt deze plaats
in de tuin van de pastorie. De
kosten zijn € 5,- (meer geven
mag ook!) Intekenlijst komt
achter in de kerken.

Eerste heilige Communie 25 mei
Het is bijna zover. De 4 communicantjes, Jonas, Fleur,
Alannah en Sabine, zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Tijdens deze bijeenkomsten op zondagochtend
hebben we gesproken over de Schepping, het Doopsel
en de Eucharistie. Het leukste was toch wel het knutselen en de speurtocht door de Maria Middelareskerk. Op
zondag 25 mei is het zover. Komt u ook om 11 uur naar
de Eucharistieviering in de Maria Middelares kerk om te
zien hoe hard we gewerkt hebben?

Maaltijd Plus
Op vrijdag 23 mei bent u weer
welkom van 18.00 tot 21.00
uur in De Verdieping Stevensbloem 269. Na de maaltijd wordt er over een bijbels
thema gepraat. Intekenlijsten
komen achter in de kerken te
liggen. Dit is de laatste Maaltijd Plus vóór de zomer.

Eerste Heilige
Communie
Op 25 mei doen vier kinderen
in de Maria Middelareskerk
hun 1e H. Communie.
De viering is om 11.00 uur
i.p.v. 10.00 uur! Het kinderkoor zingt.
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Hemelvaartsdag
Dit feest wordt gevierd in de
Maria Middelareskerk op donderdag 29 mei om 9.30 uur.

Fietstocht
Op zondag 1 juni organiseert de
Petrus en Paulus parochie een
fietstocht langs diverse kerken
van de parochie om elkaars kerken te leren kennen. Zie elders
in dit blad voor opgave. De route
gaat ook langs onze kerken.
Om 14.30 uur wordt uitleg gegeven bij de kruiswegstaties in de
Antoniuskerk en om 15.10 uur begint een korte vesperdienst in de
Maria Middelareskerk met diaken
Gerard Clavel.

Boottocht
Op dinsdag 10 juni van 9.30 tot
17.30 uur organiseert de protestantse wijkgemeente Leiden-zuidwest een boottocht, waarvoor ook
parochianen van de Lam Gods van
harte worden uitgenodigd. De
boot is ook toegankelijk voor rolstoelen. De tocht gaat door het
Groene Hart en er is een tussenstop met lunch bij kwekerij ‘Rozen
& Radijs’ Kosten: € 40,-. Informatie
en aanmelden bij het secretariaat.

Bijbelstudie
Deze is op donderdag 19 juni om
20.00 uur in de pastorie van de
Antoniuskerk en staat o.l.v. catechete Marieke Maes.

Gedoopt
Op 27 april is Dishantely Quishana
Nieuwkerk, dochter van Naftely
Nieuwkerk en Rochendley Martina gedoopt in de Antoniuskerk.
Het gezin woont aan de Toscaninilaan.
We feliciteren de ouders van harte met deze bijzondere dag in het
leven van hun kind.

Aktie Kerkbalans
Mocht u nog niet hebben overgemaakt, wilt u dan onze zorgen verlichten door dat alsnog te
doen? Veel dank.

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 Regenboog
in de steigers

Daarom worden aan een aantal werkgroepen binnen de
Regenboog maar ook aan u 4 vragen gesteld:
• Wie zijn wij en wie willen wij zijn als geloofsgemeenschap?
• Wat zijn onze sterke en zwakke kanten?
• Welke kansen zijn er voor de toekomst van de geloofsgemeenschap?
• Wat wordt ons motto?

Op het moment van dit
schrijven staan er steigers langs de noordgevel van de Regenboog.
Afgelopen week is een
gedeelte volledig vervangen. Nu wordt de
rest gerepareerd en
opnieuw in de verf gezet. Als u dit leest, staat
De Regenboog er weer
stralend bij en is het
weer heerlijk toeven
in de kleurrijke kerktuin. Vrij toegankelijk!
Vanaf 10.00 uur staat
de koffie klaar.

Nu de website van de Regenboog up-to-date is, en we mensen hebben die de website beheren, willen wij graag dat
u uw reacties, opmerkingen, voorstellen en aanbevelingen
voor het nieuwe beleidsplan op de website zet. Met de mogelijkheid om daarop te reageren, natuurlijk!
U kunt natuurlijk ook uw ideeën rechtstreeks naar ons sturen via e-mail: henr.broek@planet.nl.

Open source beleidsplan 24 mei

Nieuw beleidsplan, denk mee!
De AKM heeft besloten om weer vooruit te kijken en een
nieuw beleidsplan te maken. Alle reden hiertoe: de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) heeft een beleidsplan voor de
periode 2014-2017 gemaakt met belangrijke gevolgen voor
het protestantse deel van onze geloofsgemeenschap en aan
katholieke zijde heeft de bisschop duidelijke uitspraken gemaakt tijdens zijn bezoek aan de Regenboog kort geleden.
De veranderingen in de vieringen die al doorgevoerd zijn
horen natuurlijk ook in een beleidsplan thuis. Terzelfdertijd
realiseren we ons dat de geloofsgemeenschap toch kleiner
wordt, en we daardoor minder vrijwilligers en minder geld
hebben en dat ook de moederkerken minder ter beschikking kunnen stellen.
Gelukkig zien we ook dat de
mensen van onze geloofsgemeenschap er nog steeds
zijn, dat de warmte van
de ontmoetingen er nog
steeds is, en dat we nog
steeds zondags met gelijk
welke achtergrond in de Regenboog bijeen
komen voor de viering. Om de toekomst van díe gemeenschap gaat het in het nieuwe beleidsplan van de AKM!

Op voorstel van de werkgroep Vorming en Toerusting van
de Regenboog heeft de AKM besloten om in een bijzondere
werkvorm in één middag, op zaterdag 24 mei, de basis te
leggen voor het beleidsplan! Iedereen die mee wil doen is
welkom.
Vanzelfsprekend krijgt u over deze werkvorm nog nadere
informatie. Maar we beginnen met u uit te nodigen om te
reageren op de 4 vragen!
De werkgroep Vorming en Toerusting

Gevraagd: Goede doelen voor opbrengst
Milieugroep
De activiteiten van de Milieugroep hebben het afgelopen
jaar € 1.800 opgebracht. De bedoeling is dit bedrag te besteden aan - doorgaans wat kleinere - goede doelen, waar
iemand uit onze geloofsgemeenschap een speciale band
mee heeft. Heeft of weet u zo’n goed doel, laat ons het
dan weten. Graag even een korte omschrijving van het goede doel en uw relatie daarmee toevoegen, en verder het
rekeningnummer (met naam en woonplaats) waarop een
eventuele donatie kan worden overgeboekt. De AKM zal
uiteindelijk beslissen hoe het geld over de genomineerde
doelen wordt verdeeld.
Namens de Milieugroep,
Cor Kenter, tel.: 521 87 64, e-mail: bottel4@gmx.net
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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.

VIERINGEN

V.l.n.r. Simone Shamier, Jemee Kaelani, Puck Schijf, Carlijn van Best,
Fleur Delnoy, Thymo Delnoy en Lucas Elderhorst

Eerste Communieviering 25 mei
Zondag 25 mei zullen een achttal kinderen hun Eerste
H. Communie of hun Kom-aan-Tafel doen. Al vanaf half maart
bereiden kinderen en ouders zich hierop voor. Zij gebruiken
hierbij het project ‘Blijf dit doen’ van het bisdom Rotterdam
en worden daarin begeleid door pastoraal werker Marlène
Falke-de Hoogh, ds. Inge Smidt en Maja van Spaandonk.
Dit feestelijke gebeuren vindt plaats in een familieviering
om 14.00 uur in de Regenboog. Zoals je bij je opa en oma
met ooms en tantes en neefjes en nichtjes samen feestelijke maaltijden houdt in liefde en verbondenheid, zo komen
deze kinderen vanuit hun eigen kerkelijke achtergronden in
deze viering in de Regenboog samen in de verbondenheid
die zijn oorsprong heeft in de liefde en verbondenheid van
onze Heer met zijn mensen.

Ontmoeting met anderen
Op zondag 16 maart vertrokken 26 Regenbogers naar
Amsterdam voor een ontmoeting met de mensen van de oecumenische basisgemeenschap ‘De Duif’. Omdat we zo tijdig
aanwezig waren konden we voor de gezamenlijke viering
eerst nog een kopje koffie met elkaar drinken, een prettige
eerste kennismaking.
De viering had als thema: ‘Tijd voor ontmoeting’. Samen met
het koor van de Duif brachten we ons Regenbooglied als
mooie samenklank ten gehore.
Tijdens de viering werden we attent gemaakt op een keramische duif uit Bolivia die op de Tafel stond. Een paar keer
per jaar wordt die neergezet als opmaat naar de uitreiking
van een uit olijfhout gesneden vredesduif. Die Olijfduif werd
aangeboden aan onze geloofsgemeenschap “omdat de
Regenboog zich inzet op gebieden van zorg en vrede”.
Daarna gingen we in kleine groepjes met de mensen van
De Duif in gesprek en tijdens
de lunch vonden
geanimeerde gesprekken plaats. In
een afrondend gesprek konden we
allen terugkijken
op 40 jaar oecumene en wat het met
ons heeft gedaan.

Zondag 10.00 uur
Iedere zondag is er een oecumenische viering (zie rooster achterin dit blad)
Tijdens deze viering is er een
crèche voor de allerkleinsten en
kindernevendienst voor kinderen
van groep 1 t/m 4 en van groep 5
t/m 8 van de basisschool.
Na de viering is er koffie en
limonade en gelegenheid elkaar
te ontmoeten.
Iedere 2e of 3e zondag
Is er een Jongerenviering in het
JOP-voorheen zaal-1
zie: www.deregenboogmerenwijk.nl.

We gebruiken de meditaties van
het Stanislasteam in Delft. Aanmelden verplicht bij I. Weitenberg tel. 5211963

Mothers Prayers
Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur
bidden er moeders voor kinderen en andere intenties. U bent
altijd welkom om mee te bidden
of een intentie in te brengen.

ACTIVITEITEN

Inloop-koffieochtend
Iedere woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur
vrij entree voor iedereen.

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de
maand van 18.00 – 20.00 uur
een smakelijk drie-gangen diner
à € 7,50. Opgave verplicht bij
Maja van Spaandonk, telefoon:
071-521 43 59

Oud papier, kleding

Eucharistieviering op
donderdagavond
Om tegemoet te komen aan het
verlangen van mensen om deel
te nemen aan de Eucharistie, zal
vicaris A. van der Helm iedere
2e donderdag van de maand om
19.00 uur een Eucharistieviering
opdragen in het Stiltecentrum. De
eerste viering is op donderdag 8
mei en vervolgens op 12 juni en
10 juli. We zijn blij met deze mogelijkheid die ons geboden wordt
en nodigen u van harte uit om
aan deze vieringen deel te nemen.

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

Meditatie
Vrijdag van 9.15 - 10.00 uur
Ignatiaanse meditatie met mogelijkheid tot nagesprek.
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Elke 1e donderdag van de
maand staan van 9.00 tot 21.00
uur bij de Regenboog containers voor inzameling van oud
papier, metaal en schone bruikbare kleding.

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

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

Film met nagesprek
Maandag 2 juni 19.30 uur
wordt er weer een bijzondere film getoond. Les neiges
du Kilimandjaro regie Robert
Guédiguian. Napraten met
ds. Da Costa. Kosten € 5,-.

Hemelvaart

Emmanuelzomerkamp

Toen is Hij opgevaren

Van 19 tot en met 24 juli is weer het Emmanuelzomerkamp voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar: in Emmaus in Helvoirt, een
voormalig klooster met sportveld en een speeltuin. Een ideale
plek voor een zomerkamp met zo’n 80 tot 100 kinderen. Het thema
is ‘Kom aan boord’. De Gemeenschap Emmanuel wil kinderen een
onvergetelijke, leuke week bieden waarin zij ook de kans krijgen
de basis van het christelijk geloof te ontdekken. Het begeleidingsteam heeft zo’n 30 enthousiaste jongeren, ouders en een priester.
Kosten 145 euro, waarvan 25 euro vrijwillige solidariteitsbijdrage.
Informatie en opgave www.emmanuelzomerkamp.nl, www.facebook.com/Emmanuelzomerkamp of Guido en Anja Vergouwen
anjavergouwen@gmail.com of 040 221 25 31.

Zijn tijd op aarde was voorbij,
zijn drieëndertig korte jaren.
Nu was Hij hoog en vrij.
Ons heeft hij nog gezegend
en uit het treuren op doen staan
en uitgezonden langs de wegen
die hij was afgegaan.
En nu gaat het beginnen:
hij liet aan ons per testament
de wereld om voor Hem te winnen
tot zij de Vader kent

Jongeren en gezinsforum

Naast het Zomerkamp voor kinderen organiseert de Gemeenschap
Emmaneul Nederland van 1 tot 5 augustus ook een Jongeren- en gezinsforum in Altötting. Van harte welkom om mee te gaan! Een klein
weekje Beierse gezelligheid, inspirerende workshops over onderwerpen rondom kerk en maatschappij, huwelijk en gezinsleven. Er is
een leuk kinder- en tienerprogramma. Voor Nederlandse vertaling
wordt gezorgd. Voor jongeren is er een Internationaal Jongerenforum. Informatie en inschrijving www.emmanuelnederland.nl/forum2014 of Miriam Witt, 0252 22 08 07 of miriamwitt@ziggo.nl.

en straks wanneer zijn heilig vuur
ons heeft veroverd en doorschenen

Ron

Wij staan op eigen benen,

m scholen...
o
d

Katholieke identiteit

is het ons eigen uur.
Tot hij zal wederkomen
is ons zijn aarde toevertrouwd
om te herscheppen naar zijn dromen:
een stad voor God gebouwd.
Wij zullen met hem varen,
omhoog, zijn nieuwe hemel in,
een eeuwigheid van nieuwe jaren.
Dit is maar het begin.
Uit: Nieuws van God
Michel van der Plas, 1997
p.29 Lc 24,46-53

Ik word gastvrij ontvangen door Trudy Lubbe, een ervaren en enthousiaste leerkracht
van groep 3/4 en identiteitscoördinator.
Enigszins bezorgd en nieuwsgierig vraagt
ze me hoeveel van de eerste communicanten van deze school komen…Ze vind het
fijn om op een katholieke school te werken,
om over de essentie van de dingen te kunnen spreken, vooral rond
de feestdagen van Kerst en Pasen. Bovendien is ze tevreden met
haar betrokken en hard werkende collega’s, op een school waar men
voortdurend in ontwikkeling is.
De katholieke identiteit van de school blijkt uit het thematische
project, waar men gestructureerd uit werkt; de vieringen van Kerst
en Pasen die in de Maria Middelareskerk gehouden worden in samenwerking met ondergetekende; de stiltemomenten en dagopeningen
en activiteiten (bijv. Palmpaasstokken maken op school en uitdelen
aan behoeftigen) in sterke liturgische tijden; rondleidingen in de
kerk en gastlessen die onze parochie verzorgt voor de school; goede
doelen die men ondersteunt (dit jaar de stichting Cares Alegras, ondersteuning van kinderen in een achterstandswijk van Guatemala);
de bijbelleeswijzers, waardoor men gemiddeld een keer per week uit
de Bijbel leest. “Het is leuk dat de kinderen het dikwijls jammer vinRondom de Kerk 28 Mei 2014

Ro
n

De bedevaart naar Kevelaer is dit
jaar van donderdag 7 tot en met
zaterdag 9 augustus, en niet, zoals
gebruikelijk was, in het weekend
daarvoor. Er is ook een eendaagse
bedevaart op vrijdag 8 augustus.
Sinds 1728 trekt er jaarlijks vanuit
Leiden een meerdaagse bedevaart naar Kevelaer, georganiseerd door de
Broederschap Leidse Processie naar Kevelaer. Van oudsher is deze geworteld in de Franciscaanse traditie en heeft als thuisbasis de
Hartebrugparochie. Niet alleen parochianen van de Hartebrug zijn in
de loop der jaren meegegaan, maar ook belangstellenden uit andere parochies en dorpen rond Leiden. Ook de Haagse Bedevaarten, die meer
bedevaarten aanbiedt, is actief in het Leidse. Een andere achtergrond,
maar geen concurrenten van elkaar. Wel zien ze de noodzaak van verdere samenwerking. Na de vorming van onze HH. Petrus en Paulusparochie in 2012 heeft de Leidse Broederschap het initiatief genomen om in
gesprek te gaan met de Haagse Bedevaarten om te komen tot parochiebrede bedevaarten. De besturen van beide bedevaarten hebben besloten dit jaar samen op bedevaart te gaan en daarbij het programma van
de Haagse te volgen.
Binnen het programma is ruimte voor de Leidse eigenheid. Informatie
en aanmelding www.bedevaart.nl of Haagse Bedevaarten, p/a Weena
1053, 3013 AL Rotterdam 010 414 95 77 of info@bedevaart.nl.

in thematisch project

Door Bas van Pampus,
Pastoraal werker

den als ik ophoud met voorlezen van Bijbelverhalen, zeker in de Paasperiode. Ik geniet van de verwondering bij kinderen”, aldus Trudy.

Kijkbijbel
In de twee Paasvieringen op witte donderdag stond het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden heeft centraal. Daarnaast werd een
groot deel van het paasverhaal voorgelezen uit de Kijkbijbel, ondersteund
met een powerpointpresentatie. Er werd flink gezongen, muzikaal talent
geëtaleerd, gebeden en ingezameld voor goede doel (Caras Alegras).
Naast specifieke katholieke vorming op school, is er ook levensbeschouwelijke aandacht, afhankelijk van de klas en de religieuze achtergrond
van scholieren.
Trudy is tevreden over de samenwerking met onze parochie. En omgekeerd zijn wij blij met leerkrachten als Trudy en de katholieke basisschool
’t Klankbord.
Rondom de Kerk 29 Mei 2014

Frans (64) en
Irene (68) Lardee

illigers
ijw

Samen naar Kevelaer

m de Vr
o
d

Vrijwilligers Sint Joseph
Wat doen jullie precies?
Irene: Ik help de kerk schoonhouden. Wat dat inhoudt?
Eigenlijk van alles: de banken, de vloeren, en ga zo maar
door. Of die wijwatervlekken van Pasen op de banken in
de kerk niet moeilijk te verwijderen zijn? Nee, hoor, dat is
geen probleem. Kaarsvet op de vloer, dat is veel lastiger.
Frans: Op de banken smeren we was. Voor rond het altaar
gebruiken we weer speciale was, autowas, daar is de pastoor laatst nog bijna over uitgegleden. Hij moest er gelukkig wel om lachen. Ja, ik help ook bij het schoonmaken,
daarnaast drijf ik een winkeltje met oude spullen in onze
‘Ridderzaal’, met video’s en DVD’s maar ook grotere spullen, en ik breng dingen naar de kringloopwinkel of naar
een kinderdagverblijf, of ik breng voedsel naar de voedselbank. Ik vind dat heel belangrijk. Daarnaast ben ik secretaris van het koor, en ik tel elke zondag de aanwezigen,
ook in de kindernevendienst . Ook doe ik de tuin van de
pastorie. En ik zing in het koor. Soms speel ik de tam-tam
in de kerk als er geen diensten zijn. Maar begeleiden doe
ik nog niet. Ja, al met al ben ik wel vaak in de kerk te vinden. Hoeveel dagen per week? Moeilijk te zeggen.
Waarom doen jullie dit allemaal?
Irene: Waarom we dit doen? Ach, het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. Het is hier heel gezellig, en de mensen
zijn vooral heel warm. Hoe ik hier gekomen ben? Ik heb
een heel andere achtergrond maar ze zeiden tegen me
‘kom eens in de kerk hier’. En ik doe het nog steeds graag.
Frans: Ik ben echt gegrepen door kerk en geloof, dat was
al zo toen ik een klein jongetje was. Heel even kwam de
klad erin, toen mijn ouders overleden, maar ik bleef toch
steeds de behoefte voelen. Inderdaad, het is een heel
warme kerk hier.
Wat drijft jullie?
Frans: Het gaat er in het geloof om om dichter bij God te
komen. Soms denk ik wel eens: zou het nu echt zo zijn?
Maar bij de Communie voel je je overgegeven aan de Heer.
Iets anders is er dan niet in je hoofd. Je bent helemaal
voldaan. Irene: Voor mij geldt dat pas de laatste tijd. Je
krijgt op een gegeven moment een teken van God en daarna gaat het eigenlijk vanzelf. Sinds ik de Alpha-cursus heb
gevolgd begin ik daar steeds gevoeliger voor te worden,
het wordt elke week sterker. Je gaat er naar verlangen en
als het zover is kun je er weer helemaal tegen aan.

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 17 mei tot en met 29 juni 2014
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude

Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64

Elke zondag 9.30 uur: Viering

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

Dinsdag 3 juni en
dinsdag 1 juli 10.00 uur: EV
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