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De aftrap van de HOOP-toer in Leiden
Geanimeerde gesprekken met het winkelend publiek in de Haarlemmerstraat.
Vrolijk zingende KISI-kids. Een woud
van kaarsjes in de Hartebrugkerk. Leiden genoot op 24 mei de eer van de aftrap van de HOOP-toer, een landelijk initiatief om parochies extra elan te geven.
“Een zeer geslaagde impulsdag,” zo
betitelde organisator Bas van Pampus,
pastoraal werker, een zonnige zaterdag waarop de HH. Petrus en Paulusparochie fris en vrolijk naar buiten
trad en liet zien dat de Hartebrugkerk niet voor niets in hartje Leiden
ligt. Vrijwilligers spraken het winkelend publiek in de Haarlemmerstraat
aan en namen mensen mee de kerk in
om een kaarsje op te steken. De alom
geroemde Kisi-kids, bekend van diverse musicaloptredens, toverden de
Romanuszaal om in een heuse concertzaal. Ook de vrijwilligers van de
diaconie boden een blik in de keuken.
Maar de activiteiten beperkten zich
niet alleen tot de Haarlemmerstraat.
Op andere plekken in de parochie
waren persoonlijke bezoeken, in een
verzorgingstehuis en bij gezinnen
thuis. Ook in de Lodewijkkerk heerste
de drukte. En de
Kisikids gaven
spontaan elders
in de stad samen
met zanger Mario
Raadwijk nog een
serenade. “De kerk
De zingende
Kisi-kids.

De deuren van
de Harteburgkerk staan
open voor het
winkelend
publiek.

mag niet naar binnen gericht zijn”, zei
de paus onlangs in een ‘exhortatie’.
Zijn oproep “Avanti” was in Leiden
niet aan dovemansoren gericht.

Bijzondere ontmoetingen
De HOOP-toer trekt verder en doet dit
jaar nog diverse andere plaatsen aan.
De resultaten in Leiden zijn hoopgevend. Bezochte Doop- en Communieouders, om maar eens een groep te
noemen, blijken zeer geïnteresseerd
en hongerig naar geestelijk voedsel.
Een blauwe zuster vertelde tijdens de
afsluiting over bijzondere ontmoetin-

Bezoekers staan in de rij om een kaars
aan te steken en een intentie op te
schrijven.

gen. Een vrijwilliger had uit eigen ervaring een echtpaar kunnen vertellen
hoe je een 40-jarig huwelijk aanpakt…
En zo waren er, in de woorden van Bas
van Pampus, nog veel meer ‘pareltjes’
te melden. Hij besluit: “Na afloop van
de dag zag ik nog op een brug een
blauwe zuster praten met twee jonge
mensen. Het evangeliseren gaat gewoon verder, als we allemaal eens die
Tijdens de
drive zouden hebben, in woord en
slotbijeendaad!” In een volgend nummer van
komst worden
Rondom de Kerk meer over de HOOPalle ervaringen
toer en hoe het daarmee verder gaat in
van de dag
onze parochie.
gedeeld.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester en Margreet Onderwater
(Van 14 juli tot en met 15 augustus beperkt 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.

Inhoud

H. Vormselviering in
de Sint-Petruskerk

Vakantie… vergeet het bidden niet

De prachtige Petruskerk is zo
goed als vol. Het is tijd voor de
Vormselviering van de HHPP
met 58 vormelingen, onder wie
11 volwassenen.
Onze bisschop Van den Hende celebreert in gloedvol rood. We mogen weer dankbaar zijn voor zoveel vormelingen, een geschenk
voor onze kerk. Maar meer nog is de
H. Geest een geschenk voor ons mensen en in het bijzonder deze dag voor
de vormelingen. Onze bisschop verwoordt het mooi: "De H. Geest heeft
geen houdbaarheidsdatum, Hij is er
voor ons vandaag, morgen en altijd,
tot in de hemel." Het Magnificatkoor

Heel veel mensen gaan met
vakantie. Even eruit…even ‘de
sleur van alle dag’ vergeten. Niet
naar je werk en er hoeft helemaal
niets. De een gaat naar het buitenland, gaat een mooie stad bezoeken, de ander gaat de natuur in en
zoekt de rust op.
overtreft zichzelf door op het hoge
balkon duidelijk en zuiver te zingen.
Dankbaar feliciteer ik na afloop vormelingen, ouders, en vooral voorbereiders. Want achter de schermen is veel
goed werk verricht door hen...hulde!
Op naar de volgende groep vormelingen in 2015.
Bas van Pampus, pw
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Prima boek voor de vakantie
Een grap en een serieus verhaal over de spiritualiteit van
de jezuïeten. Met twintig grappen en toelichtingen schrijft
Nikolaas Sintobin over de orde waarvan hij zelf lid is.
Hij laat zien dat je goed kunnen lachen met zaken die belangrijk zijn. “Echte humor raakt vaak op subtiele wijze de
kern van het mysterie van hoe mensen leven en werken.”
Jezuïeten zijn op vele gebieden in de samenleving actief. “Hun klooster is de straat.” Zij proberen “gevoelig te
worden voor Gods aanwezigheid in alle dingen.” In Nederland zijn zij bekend uit het onderwijs. Zij moedigen
jongeren aan hun eigen groeiweg in het leven te ontdekken. Altijd gaat het om “de aandacht en de zorg voor de concrete mens.” “Je
kunt de ander pas bereiken als je bereid bent om eerst binnen te treden in zijn
eigen leefwereld, taal en cultuur.”
Sintobin geeft op luchtige en heldere wijze een goed inzicht in het doen en
denken van de jezuïeten. Het boekje helpt ook paus Franciscus, die jezuïet is,
te begrijpen. Een prima boek voor de vakantie. Op een verloren moment lees je
even een hoofdstuk. Daarna heb je in ieder geval een goede grap te vertellen.
Auteur Nikolaas Sintobin Titel Jezuïeten grappen: Humor en spiritualiteit
Uitgever Averbode, 2013 Prijs € 16,00 ISBN 978 90 317 3753 6 Aantal pagina’s 96.
Pier Tolsma, diaken
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Interview
Olga van Hattum, Danny van der Helm
Column Onvermoeibaar

En mensen die op bedevaart gaan,
dichtbij of ver weg. Daarnaast zijn er
mensen die houden van het strand,
lekker in de zon, terrasje hier en
terrasje daar. En zo gaan de meeste
mensen jaarlijks een paar weken lekker er tussenuit. Zo ook in onze HH.
Petrus en Paulusparochie. Heel veel
mensen die actief zijn in de verschillende kerken gaan op vakantie. Ik
gun deze mensen dat van harte. Probeer in die vakantietijd al je zorgen
op zij te zetten en probeer ‘de accu’
weer goed op te laden. In onze parochie zijn er ook mensen die niet op
vakantie gaan. Mensen die aan huis
gekluisterd zijn, die ziek zijn, eenzaam zijn, geen geld hebben om op
vakantie te gaan. Vaak hebben deze
mensen het niet gemakkelijk. Vooral
als zij kinderen hebben die op vakantie zijn of de bekende hulp is er tijdje
niet…..deze meestal ouderen mensen zien op tegen de vakantietijd.
Eenzaamheid is en blijft voor hen het
grootste probleem.

Wees dankbaar
Vakantie komt van het Latijnse
woord ‘vacare’, wat betekent ‘leeg
zijn’. Toch betekent het ook iets van
‘open staan’. Als het ware je eigen

gedachten en handelingen even terzijde schuiven, om nieuwe indrukken toe te laten.
Als mensen op vakantie zijn bezoeken zij vaak kerken. Vooral in het
buitenland waar de luxe is dat de
meeste kerken open zijn. Even naar
binnen, even een kaarsje aansteken. Even in een kerk zijn, genietend van al het mooie van wat je
ziet….maar ook, probeer te bidden.
Wees dankbaar dat je op vakantie
kunt gaan. Wees dankbaar dat je
mag en kunt genieten van al het
mooie wat er is. Waar je ook bent, in
een drukke stad of in de rust van de
natuur, genietend van Gods schepping en wees dankbaar en probeer
te bidden. Bidden tot God, Hij is de
levende bron van alles wat wij beleven, iedere dag maar weer.

Wereldkerk
Natuurlijk is het ook heel fijn om in
het buitenland de H. Mis mee te vieren. De wereldkerk. De opbouw van
de H. Mis overal hetzelfde. En ook
al versta je het niet…je kunt het altijd volgen. Dat is het mooie van de
wereldkerk. Als broeders en zusters
zijn wij in geloof en gebed verenigd
met elkaar. Bidden….waar je ook
bent op vakantie, vergeet het niet.
Probeer tijdens je vakantie de tijd
en de rust te nemen voor het gebed
en bezinning. Het is hard nodig.
Mede namens de andere leden van
het parochieteam wens ik u allen
een hele fijne en biddende vakantie
toe.
Diaken Gerard Clavel
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Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u een goede vakantie.

In gedachten...
Geloofd zij de heilige Geest!
Hij houdt zich op in het diepste
van ons wezen
en Hij verteert de smarten
van ons leven
in het vuur van zijn aanwezigheid.
Frère Roger van Taizé
(1915-2005)
Rondom de Kerk 3
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Interview
Tekst: José Miltenburg

“Het vertrouwen dat God
							 er altijd voor je is”
Op 17 mei ontvingen in de Sint-Petruskerk in Leiden
niet alleen veel jongeren het H. Vormsel maar ook elf
volwassenen. Twee van hen komen hier aan het woord:
Olga van Hattum en Danny van der Helm.

Olga van Hattum is 43 jaar en geboren en getogen in Leiden. Tot voor
kort werkte ze als IT-projectmanager
bij Elsevier, nu is ze werkzoekend.
“Bij ons thuis vroeger werd niets aan
geloof gedaan. Ik ben wel naar een
christelijke basisschool geweest en
ik heb eigenlijk altijd in God geloofd.
Op mijn 17e ging ik naar Taizé, een
mooie ervaring, maar daarna verwaterde het. Een tijdje probeerde
ik zelfs niet te geloven, want geloof
wordt toch vaak als iets raars beschouwd. Maar als de Heer je roept
moet je daar een antwoord op geven.
Die roepstem was niet een stem of
een duidelijke ingeving. Het was een
innerlijke drive om er mee verder te
gaan. Die drive is de H. Geest.”

ren. Maar het helpt wel als ik me
concentreer en me eraan overgeef.
Pastoor Smith zei eens ‘de zondagse
Eucharistie is inademen voordat je
weer de hele week uitademt’. Ik vind
het latijn ook erg mooi; het geeft de
binding met de vroege kerk aan. In
de Lodewijkkerk is de H. Mis vaak
in het latijn, ik ben echt een kind
van de Lodewijk geworden” zegt ze
stralend. “De kerk biedt ook een gemeenschap, die heb ik wel nodig. En
geloof is niet alleen iets voor jezelf.
Dat ik katholiek wilde worden heb ik
eerst lang voor mezelf gehouden. Ik
dacht dat mensen het belachelijk of
stom zouden vinden. Maar waar heb
ik me druk over gemaakt, mensen
reageren er prima op.”

Uitgegroeid tot een rotsvast geloof

Mensen reageren er prima op
“De eerste katholieke kerk waar
ik in Leiden binnen liep was de
Hartebrugkerk. Omdat de deur daar
overdag altijd open staat, is het veel
laagdrempeliger dan andere kerken.
Ik ben de Alphacursus gaan volgen,
heb de Youcat (red. de Jongerencatechismus) gelezen en de autobiografie
van de heilige Teresa van Avila. In
december heb ik me laten dopen en
nu ben ik ook gevormd. Ik voel me
erg thuis bij de spiritualiteit van de
katholieke kerk. Het katholieke geloof zit in je hart. In de Eucharistie
geeft Jezus zich aan jou. Het is niet
zo dat ik dat iedere keer kan erva-

Danny van der Helm is 27 jaar en
opgegroeid in Rhoon, een dorp onder Rotterdam. Zijn studie, biofarmaceutische wetenschappen,
bracht hem naar Leiden. Na zijn
studie kreeg hij zijn huidige baan
als promovendus bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Het onderzoek dat hij doet gaat over het
genezen van leverziekten en een
mogelijke behandeling met stamcellen uit beenmerg. “Mijn eerste
kennismaking met het katholieke
geloof was als kind, met Kerstmis,
met mijn ouders en grootouders ging
ik naar de kerk. Beide kanten van de
Rondom de Kerk 4
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familie zijn katholiek maar mijn ouders wilden mijn zus en mij de vrije
keuze laten. We zijn wel naar christelijke scholen geweest. Gedurende
mijn leven ben ik het katholieke
geloof steeds meer gaan ontdekken.
Het begon uit een natuurlijke interesse, wat nu uitgegroeid is tot een
rotsvast geloof. Tot voor een aantal
jaren bleef het bij bidden en thuis
wat lezen. Maar ik ben steeds vaker
naar de kerk gegaan en ik heb me in
december 2013 laten dopen. En nu in
mei van dit jaar heb ik ook het
H. Vormsel ontvangen.”

Geloof en wetenschap vullen elkaar aan
“Wat me het meest aanspreekt in
het katholieke geloof is de warme
saamhorigheid binnen de kerk en
het vertrouwen dat God er altijd voor
je is, wat er ook gebeurt. Dat er als
het ware iemand is die je altijd helpt
en het beste met je voorheeft. Als ik
naar de kerk ga ervaar ik een moment
van rust. Het naar de kerk gaan en
laten dopen zijn als het ware allemaal
fasen en bevestigingen van het geloof.
Vaak krijg ik de vraag hoe ik als wetenschapper in hart en nieren, kan
vertrouwen op het geloof en of geloof
en wetenschap niet in strijd zijn met
elkaar. Dat is lastig uit te leggen.
Maar kijk hoe complex de natuur
en het menselijk lichaam zijn opgebouwd. Het kan toch niet zo zijn dat
dit allemaal uit toeval ontstaan is.
Ik geloof dat dit met de geleidende
hand van God tot stand is gekomen.
Ghandi had ooit de uitspraak ‘wetenschap is niets anders dat de bestudering van de kunst van de natuur’.
Ik zou dit als volgt omschrijven:
‘wetenschap is niets anders dan de
bestudering van de kunst van God’.
Ik denk dat we met de wetenschap
steeds meer ontrafelen hoe God alles geschapen heeft, zowel op biologisch, natuurkundig als wiskundig
vlak. Geloof en wetenschap zitten elkaar dus niet in de weg maar zijn als
het ware een aanvulling op elkaar.”

Kerk en Samenleving

En toen was er ineens een bericht, op maandag 9
juni, dat de paus enkele afspraken had uitgesteld
wegens ‘lichte vermoeidheid’. Op 10 juni was de paus
overigens alweer aan het bidden voor de grootste
topconferentie ooit over seksueel geweld. Hij was
dus alweer bezig. Maandag 9 juni, was de dag na
Pinksteren. Hij had de H. Mis opgedragen en ontving
later die dag president Abbas van Palestina en president Peres van Israël samen met Patriarch Bartholomaios van de Orthodoxe kerken in het Vaticaan. Er
werd gebeden voor vrede en verzoening en er werd
een olijfboompje in de tuin geplant met de hoop dat
vrede zou kunnen groeien in het Midden-Oosten.
Zo’n bijeenkomst is altijd precair voor een paus. Immers, het Vaticaan wil nooit politiek bedrijven, dus
alles wat paus Franciscus zegt of doet wordt op een
goudschaaltje worden gewogen. Het is nogal eens op
eieren lopen.
Ik heb eens gekeken wat ik over zijn programma
in juni zoal kon vinden en wat er verder in het jaar
voor de paus in het verschiet ligt. Een greep hieruit
laat een bijzonder breed spectrum aan thema’s zien
en dit alles naast gewone activiteiten als audities,
vergaderingen, H. Missen: paus Franciscus uit zijn
zorg over de situatie van geweld in Irak, hij roept
op tot duurzaam beleggen, bezoekt een charismatisch feest in het Olympisch Stadion in Rome, breekt
een lans voor zigeuners, roept op tot verbroedering
en onderlinge solidariteit op het Wereldkampioenschap voetbal en brengt een pastoraal bezoek aan
de plaats waar een peuter in Calabrië vermoord werd
gevonden. En dan zijn er de reizen, in augustus naar
Zuid-Korea, in september naar Albanië. Ook is de
paus al bezig is samen met Patriarch Bartholomaios
aan de planning van 1700 jaar Concilie van Nicea in
2025…
Paus Franciscus, 77 jaar, heeft sinds maart 2013
geen vakantie genomen. Dat hij dan een keer wat
moe is en een paar afspraken uitstelt: ik verbaas me
erover dat hij dat niet eerder heeft hoeven doen! Of
zou dat de werking zijn van de H. Geest, die hem inspireert bij alles wat hij doet?
Joke Sorgdrager

Ook de Interparochiële Caritas Instelling (IPCI) van Leiden merkt
dat. Het beeld zal in Zoeterwoude
Dorp en Stompwijk met elk nog een
eigen PCI niet anders zijn. Er komen
meer aanvragen binnen en de bedragen waar het om gaat worden ook
groter. Mensen met schulden, die bij
de Voedselbank lopen, kloppen aan
voor het vervangen van een kapotte
koelkast. Ze hebben een klein leefgeld en dat kan zulke onverwachte
uitgaven niet opvangen. Soms hebben mensen recht op een uitkering,
maar moeten twee maanden wachten tot die uitbetaald wordt. Hoe
overleef je in de tussentijd?

Bestedingen in 2013
De IPCI brengt jaarlijks dit verslagje
uit omdat het geld ooit via collectes
is bijeen gebracht voor de ‘noden

Nationale Bedevaart Brielle

Kerkelijke hulp aan Syrië

in de directe omgeving’. Het kan bij
deze noden om een parochiaan gaan,
maar ook om een asielzoeker. Aan de
individuele aanvragen, die de IPCI
vaak via De Bakkerij of maatschappelijk werk krijgt, is in 2013 ongeveer
€ 5000,- besteed. Daarnaast steunden we met in totaal € 10.000,- instellingen als stichting Leergeld,
lokale Zonnebloemafdelingen, de
Voedselbank en de daklozenopvang.
Ook droegen we € 3000,- bij aan de
jaarlijkse kerstbonnenactie, bedoeld
voor gezinnen die bijna niets hebben.
Kent u iemand, die in financiële problemen zit en overal bot vangt, laat
het ons weten. Een briefje naar IPCI,
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden of
een mail naar ipcileiden@gmail.
com is voldoende. Wilt u ons werk
steunen: NL23 ABNA 0566 3151 49
t.n.v. IPCI Leiden.

Op zaterdag 12 juli is weer de Nationale Bedevaart naar de HH. Martelaren van
Gorcum in Brielle. In 1572 zijn op deze plaats 19 rooms-katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen: zij weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in
het heiligdom ook gedenktekens gekregen: de heilige zuster Benedicta van
het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma,
martelaren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Er is dit jaar een speciaal
jongerenprogramma. De bedevaart begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant bisschop Van den Hende in de kerk aan De Rik
5, 3232 LA Brielle. Daarna volgt Rozenkransgebed, Kruisweg en om 15.00 uur
Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Meer informatie vindt u op www.
bisdomrotterdam.nl. In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.martelarenvangorcum.nl.

Afrikadag 2014:
feest van verbondenheid

Anita Ntakarutimana bij
de opening van de dag.

Dat gevoel van verbondenheid
werd op allerlei manieren zichtbaar. De dag begon met een
spectaculaire Flashmob op het
Stadhuisplein van Leiden door de
groep Djembé Défi. Vele marktgangers waren blij verrast met
het optreden. De middag begon

met een inspirerende speech van
Anita Ntakarutimana uit Burundi. Bezoekers werden op swingende wijze tijdens de inloop en
de intermezzo's toegezongen
door het gospelkoor Logos
Rehma. Voor de kinderen was er
een apart programma dat ver-

Teylingen College en de Zeven
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Flashmob op het
Stadhuisplein.

zorgd werd door de jongeren van
M25 Leiden. Iedereen kon genieten van een smakelijk buffet
en er werd met veel bewondering
gekeken naar de schitterende en
vooral ook kleurrijke modeshow
met traditionele en moderne
Afrikaanse kleding.

Teken voor een eerlijk kinderpardon

Medio mei liepen leerlingen van het Teylingen College uit Noordwijkerhout hun maatschappelijk stage bij M25 Leiden Regio. Iedere dag
stond in het teken van één van de Zeven Werken van Barmhartigheid.
Het programma wilde de jongeren uitnodigen, ondersteunen en uitdagen
die werken in de praktijk te brengen. Na een rondleiding op begraafplaats
Rhijnhof, gingen de jongeren ‘de doden begraven’ door in groepjes te
schoffelen, tuinieren, schoonmaken en ramen te lappen. Het aangrijpende verhaal van een Irakese vluchtelinge ging vooraf aan een middag
‘de vreemdeling welkom heten’ met spelletjes spelen en ravotten met kinderen van de Gezinsopvanglocatie Katwijk (zie ook pag. 20). ‘De naakten
kleden’ werd ingevuld met een grootschalige inzamelingsactie voor
Oekraïne. Zo’n 180 verhuisdozen gaan binnenkort naar dit land. De sponsorloop langs diaconale plekken in het centrum van Leiden bracht 170
euro op voor het Ronald McDonald Huis. Bij de overhandiging van dit bedrag in het LUMC werden ‘de zieken bezocht’. Het was een week vol hoogtepunten, waarbij iedereen gestimuleerd werd om uit zijn comfortzone te
stappen, zich kwetsbaar op te stellen en de verschillen te omarmen.

“Het risico bestaat dat we gewend raken aan de crisis in Syrië.” Paus Franciscus zei
dit eind mei in een boodschap aan de katholieke hulporganisaties die werkzaam
zijn in dat land. De paus riep op tot een betere coördinatie van de inspanningen
om de lokale kerken te steunen bij hun hulp aan de slachtoffers van de oorlog,
zonder onderscheid te maken naar etnische, religieuze of sociale achtergrond.
Eind juni is een bijeenkomst over de rol van de kerken in de hulpverlening aan Syrië
in het Syrisch-orthodoxe klooster st. Ephrem in Glane (Twente). De organisatie is
in handen van Kerk in Actie, de Assyrische Mesopotamische Vereniging, de stichting ‘Help de Christenen in Syrië’ en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Fotograaf: Paul van Waardenburg

Vanaf zijn uitverkiezing in maart 2013 zagen we
paus Franciscus onvermoeibaar, blijmoedig en
meelevend het leven en uitdragen van Evangelie in
woord en daad. In de hele wereld, binnen en buiten
de Kerk, is veel bewondering en respect. Ja, u merkt
het, dit is wéér een column over onze paus.

Bijna 200 mensen, onder wie veel kinderen, vierden op zaterdag 24 mei ‘Afrikadag’ in de Leidse
Vredeskerk. Het centrale thema was 'Ubuntu': ik
ben wie ik ben, verbonden met anderen.

De crisis is volgens de kranten alweer bijna
voorbij, maar voor veel Leidenaars is de harde
werkelijkheid anders. Door werkloosheid, echtscheiding of
ziekte vallen er inkomsten weg of wordt het leven ineens flink duurder. Een bezuinigende overheid doet daar nog een schepje bovenop.

Bisdom Rotterdam

Onvermoeibaar

Wereldkerk

Rondom...

Hoezo crisis?

INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, vangt een
Afrikaanse moeder en haar dochter op, die sinds april
2003 in Nederland verblijven en die eind 2008 vanuit
Ter Apel op straat werden gezet. INLIA zorgde voor
onderdak en regelde ook dat de dochter naar school
kon gaan. De dochter heeft haar VMBO-diploma gehaald en doet een
vervolgopleiding aan
het MBO. De moeder
doet al enkele jaren
vrijwilligerswerk bij
een verzorgingshuis,
tot grote tevredenheid van de medewerkers en bewoners.
In april 2013 dienden
ze een aanvraag in voor het kinderpardon. De aanvraag werd afgewezen omdat zij van eind 2008 tot
medio 2012 niet onder toezicht van één van de diensten uit de Vreemdelingenketen stonden. Al die tijd
ging de dochter naar school en waren zij ook bekend
bij de gemeente. Voor de kinderpardon-regeling telt
dit echter niet mee. Zo zijn er nog zo'n 600 asielzoekers afgewezen voor het kinderpardon. Inmiddels
heeft 78% van alle Nederlandse burgemeesters, onder wie burgemeester Lenferink van Leiden, de oproep ondertekend van de burgemeester van Bunnik,
waarin aan de staatssecretaris gevraagd wordt om
de afgewezen aanvragen voor het kinderpardon op
grond van het ontbreken van rijkstoezicht te heroverwegen. Lees meer over deze oproep op www.
logogemeenten.nl/burgemeestersoproep en teken
zelf de petitie op www.eerlijkkinderpardon.nu.
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Bestuurszaken

Waarover spraken zij?
We horen (te) vaak dat het parochiebestuur
zo onzichtbaar is. Veel parochianen weten
nauwelijks wie er in zitten. Omdat de presentatie van de bestuurders alweer een
tijd geleden is: in een aantal nummers
van dit blad na de fusie in oktober 2012.
Er zijn inmiddels ook wat wisselingen geweest. Een bijgewerkt overzicht:

Zorgen dat alles draait
Ook interessant is natuurlijk wat het
bestuur doet. De eerste verantwoordelijkheid betreft het ‘zorgen dat
alles draait’. Dat betekent aandacht
voor de 20 gebouwen (het onderhoud,
maar ook welke we willen behouden
voor de toekomst), verzekeringen en
de financiën. Het is al eerder gezegd
dat de grote parochie met verlies
draait. Dat was al voor de fusie het
geval als je de acht deelbegrotingen
optelt, maar is nu wel veel zichtbaarder. Dat ‘alles laten draaien’ moet
vanzelfsprekend ten dienste staan
van het pastorale beleid, waarover
het bestuur de pastores adviseert.
Hoe we omgaan met de vrijwilligers
en hoe/wat we met elkaar communiceren, komt ook regelmatig terug op
de agenda.

Profijt van samenwerken
Of u veel van de fusie merkt, hangt af
van hoe actief u bent in (uw deel van)
de parochie. Als kerkganger merkt
u hooguit dat de tijden op zondag
wat schuiven en dat er meer centraal
wordt afgestemd. Of het aanbod aan

vieringen in het
werkjaar 20142015 op het huidige
niveau te handhaven
valt, wordt momenteel
bekeken. Er wordt een groot
beroep gedaan op emeriti die (net
als u en ik) elk jaar ouder worden en
ook eens van hun welverdiende rust
willen genieten!
Als u actief bent in uw parochiekern,
merkt u vast op meer fronten dat er
afgestemd en samen gewerkt wordt.
Soms is dat lastig, vaker hebben we
er profijt van. In ons eentje kunnen
we heleboel zaken niet meer georganiseerd krijgen. Dat was ook de

reden van de
fusie! We zijn er nog lang niet, maar
elke keer zetten we een stapje. We
hopen dat u met ons mee loopt (of
fietst). Ik wens u alvast een fijne
zomer toe, met tijd om te genieten van alles wat God ons gegeven
heeft.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie

Met de
klok mee
van bovenaf:
Wilbert van
Erp, Kees van
Hees, Wilbert
Hettinga,
Roeland van
Velzen, Cok
Noordermeer,
Ruud
Stuurman
en Marianne
Turk.

Rondom Films
door Judith Koren

Philomena (2013) verschijnt begin juli op DVD
Regisseur Stephen Frears

Philomena is een waargebeurd verhaal
over moederliefde. Deze film opent met
een scène waarin een suikerzoet Iers
dametje, Philomena Lee (Judi Dench),
een kaarsje opsteekt bij Maria. 'Hij is
vandaag vijftig geworden', vertrouwt
ze haar dochter thuis toe. Deze dochter
weet tot op dat moment niet dat ze een
oudere halfbroer heeft. Philomena is als
jong meisje zwanger geraakt, en moest
het jongetje afstaan, hiertoe gedwongen
door een stel uitgekookte nonnen. De
nogal verbitterde journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan) stuit op dit verhaal,
en besluit Philomena te helpen haar zoon
te vinden. Vooral om zijn eigen carrière
een nieuwe impuls te geven, dat wel. Ze
Rondom de Kerk 7

Juli/Augustus 2014

Church of the Assumption,
Castledermot, Ierland.

vormen samen een zalig bitterzoet duo.
Het plot dat zich vervolgens ontvouwt,
is ook zowel bitter als zoet. De zoetheid
neemt weliswaar flink de overhand,
maar niet op een irritante manier. Hoe
waarheidsgetrouw deze geschiedenis
precies is, durf ik niet te zeggen, maar
er valt veel van Philomena te leren. Bijvoorbeeld over vergeving, en de kosten
en baten hiervan. Of over hoe een zwaar
bestaan licht verteerbaar kan zijn. Over
'Mij geschiede naar Uw Woord' misschien
zelfs wel. Als toetje serveert regisseur
Stephen Frears ons een nogal onsympathieke non die op typisch katholieke
wijze een koekje van eigen deeg krijgt.

Foto: Andreas F. Borchert

Wilbert van Erp, vanuit de Lam Gods
(vicevoorzitter), Kees van Hees,
vanuit de Joseph (PR), Wilbert
Hettinga, vanuit de Petrus (gebouwen), Cok Noordermeer, vanuit de
Sint Jan (penningmeester), Ruud
Stuurman, vanuit de Lodewijk
(secretaris), Marianne Turk, vanuit
de Laurentius (penningmeester),
Roeland van Velzen, vanuit de
Hartebrug (lid). Sinds het overlijden
van Norbert van der Laar in mei 2013
is de stoel van De Goede Herder
vacant. De beide pastoors completeren het bestuur als duovoorzitter.

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.

Onze talentenbank
Om alles in onze Hartebrugkerk in goede banen te leiden
zijn er in totaal meer dan 100 vrijwilligers actief op diverse
taakgebieden. Denkt u maar aan het koor, de misdienaars,
de acolieten, de lectoren, de Pastoraatgroep, de interieurverzorgers die eraan bijdragen dat de kerk door een ringetje
is te halen (door de week heet deze groep dan ook het sopcollege), de koffiegroep, het College van Collectanten en de
Beheercommissie.
Natuurlijk verhuizen er wel eens mensen en ook zijn er vrijwilligers die zich na vele jaren van trouwe dienst terugtrekken om redenen van leeftijd.
De talentenbank is bedoeld om de aanwezige vrijwilligers
aan te vullen zodra dat nodig is. Iedereen heeft wel speciale talenten en onze kerk kan die goed gebruiken. Leeftijd
speelt daarbij geen rol; bereidwilligheid, daar gaat het om.
Enkele taken vragen op korte termijn om aandacht. Zo heeft
het koor op dit moment grote behoefte aan versterking van
de bassen en het zou al helemaal geweldig zijn als er iemand
zou zijn die het secretariaat van het koor op zich wil nemen.
De Beheercommissie zoekt ondersteuning voor de penningmeester, terwijl ook in de opvolging van de secretaris moet
worden voorzien.
Op Pinksterzondag is er aan het einde van de viering weer
een oproep gedaan. Misschien was u daar niet bij aanwezig
of heeft u er nog even over na moeten denken. De talentenbank is tenslotte geen bank om op te gaan zitten, u moet
er voor in actie komen en dat vergt een inspanning waar u
wellicht eerst even over na wilt denken.

van blad of bent u gewoon een goede koorzanger? Meldt u
zich dan per mail bij dirigent Theo Goedhart: tgt@xs4all.nl.
Vermeldt daarbij uw stemsoort, ervaring en wat u eventueel
verder kwijt wilt. U kunt hem ook bellen op 071 - 5173622.
De koorreis bestaat in ieder geval uit het zingen van twee
missen en een concert in bijvoorbeeld Assisi, Perugia of elders
in Umbria. Ook is er voldoende tijd voor collectieve of individuele uitstapjes. Er wordt per luxe touringcar gereisd. Een
auditie behoort tot de selectieprocedure, maar laat u zich
hierdoor niet al te veel weerhouden.
Loek Driessen
Reiscommissie Umbria 2015

Project afgesloten
Zondag 11 mei was de grote dag voor Gaia, Ben, Sophia,
Corinna, Sebastiaan, Kevin, Laura, Hannah en Friso. Uit handen van pater Thijs Moons ontvingen zij voor het eerst de
Heilige Communie.

Intussen hebben de communicanten met Pinksteren het
project afgesloten en hebben wij Joachim en Kirsten kunnen bedanken voor hun geweldige inzet.

Vieringen door de week
Iedere dinsdag en donderdag
9.00 uur Eucharistieviering

in de Romanuszaal
Het Dameskoor houdt van 15
juli t/m 19 augustus vakantie

Voor Joachim geldt dit meteen als een afscheid. Door zijn
toetreding tot de Franciscaanse Minderbroeders is hij niet
meer in de gelegenheid zich in te zetten voor een dergelijke intensieve voorbereiding. Na vijf jaar gaat hij het stokje
overdragen aan Emanuela Lonardi, die al enige tijd betrokken is bij de kinderwoorddienst.

Zondagviering

Gedoopt

Voor haar 8-daagse koorreis naar Umbria rond Hemelvaartsdag 2015 zoekt het Hartebrugkoor een tien- tot twintigtal
gastzangers m/v om het koor te versterken. Alle stemmen zijn
welkom; maar zeer zeker een paar bassen en tenoren! Bent
u goed bij stem en heeft u enige ervaring met het zingen
Rondom de Kerk

Kinderwoorddienst

Op Pinksterzondag, 8 juni, werd aan Joachim de zilveren
Hartebrugspeld uitgereikt als teken van bijzondere waardering.

De Coelie Courant en de Kinderbrug
Gewoontegetrouw ontvangt iedere bezoeker van de Hartebrugkerk op zondag het mededelingenblad De Brug, ook
wel de Weekbrug genoemd. Een krantje met een overzicht
van de vieringen, actualiteiten en contactgegevens. De
Weekbrug is ook op de website Hartebrugkerk.nl te vinden.
Victoria Twist is op het idee gekomen om voor de jeugd een
aparte uitgave te maken. Voor de jongsten is er de Kinderbrug en voor de wat ouderen de Coelie Courant. Het blaadje
verschijnt niet wekelijks maar met enige regelmaat zal er
een nieuwe uitgave te vinden zijn op het informatierek achter in de kerk en wellicht binnenkort ook op onze website.
Aan de hand van het informatieblad kunnen de kinderen
worden uitgenodigd voor activiteiten zoals bijvoorbeeld de
gezellige middag in de 40-dagentijd die u hier op de foto ziet.

4 mei 2014
Ruben van der Kolk
Zoon van Nick en Ciska
van der Kolk-Scholten
door pastoor Jaap van der Bie.

Met indeling voor kinderen van
groep 1 t/m 3 en voor kinderen
van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Tijdens de zondagviering op 29 juni en 6 juli

1 juni 2014
Lucas van der Mee
Zoon van Mario en Priscilla
van der Mee-Kauling
door pastoor Jaap van der Bie

Doopviering

1 juni 2014
Charlotte Kuijer
Dochter van Martin en
Floriana Kuijer-Luppino
door pastoor Jaap van der Bie

13 juli om 13.30 uur
Caspar Sprock
Voorganger:
Diaken Gerard Clavel

Uw reacties zien wij graag terug op de e-mail van het secretariaat, maar u kunt natuurlijk ook op dinsdag of vrijdag
telefonisch contact opnemen.
Hans ‘s-Gravesande
Voorzitter Beheercommissie

Voor de Hartebrugkoorreis Umbria
2015 zoeken wij gastzangers m/v

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

Open Kerk Actie
Iedere 3e donderdagavond
van de maand

Voedselbank
Inzameling in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk
op zondag: 6 juli
3 augustus en 7 september

Koffiedrinken
In de maanden juni en juli
is er wegens vakantie van de
medewerkers geen gelegenheid voor gezamenlijk koffiedrinken in de Romanuszaal

Ouderensoos
Op woensdagmiddag van 13.30
- 16.30 uur in de Romanuszaal,
contactpersoon: Joop
Juffermans tel. 06 20179999.
De soos houdt vakantie
vanaf 2 juli t/m 6 augustus

Getrouwd
10 mei 2014
Thomas Staal en
Michelle Soares Sousa
Voorganger:
Pater Leo van Ulden
16 mei 2014
Frank Renooij en
Astrid Bonten
Voorganger:
Pastoor Jaap van der Bie

Pastoraatgroep
Roeland van Velzen
Victoria Twist
Leny van Loon
Corry Arendse

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

Koren

Hartebrugkoor en Schola
Cantorum
o.l.v. Theo Goedhart
repetitie op woensdag
19.45 – 22.15 uur
in de Romanuszaal
Het koor houdt vakantie
vanaf 23 juli t/m 13 augustus

Onder leiding van Joachim Oude Vrielink, Kirsten Leiss en
pater Thijs Moons hebben zij zich maandenlang voorbereid
op dit sacrament aan de hand van het project “Gods Grootste Geschenk”.Het was een mooie viering met verhalen over
de wonderooievaar bij de keizer van China, over Ismaël die
brood uitdeelde aan het meer van Galilea. De doopkaarsen
werden aangestoken en de kinderen mochten zelf de tafel
klaarmaken voor het feestmaal.
8 Juli/Augustus 2014

Dameskoor
o.l.v. Jeroen Pijpers, repetitie op
dinsdag 10.00 – 11.30 uur
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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 11.15 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan
van Loon, tel. 071 5140381,
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.

Eerste Heilige Communie
Na maanden van intensieve voorbereiding met de leden
van de Werkgroep EHC vond op zondag 25 mei voor twaalf
kinderen uit onze parochiekern de Eerste Heilige Communie plaats tijdens de Eucharistieviering in de Meerburgkerk.
Pastoor van der Bie vertelde de kinderen dat wij de Communie ontvangen als
gave van God. Wanneer wij de Eucharistie vieren, worden
we herinnerd aan
wat Jezus heeft gedaan. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door de
Heilige Communie te
ontvangen, nemen we
dus deel aan de gemeenschap van Jezus
en Zijn kerk.
Voor de communicantjes en hun familieleden werd het een zeer
feestelijke dag!
Op de foto staan v.l.n.r. van boven naar beneden:
- pastoor J. van der Bie
- Maggy van Gilst, Cleva Luzolo Diazola, Daphne van
Doesum, Lucas Teeuwen, Jesse den Hollander
- Leonie Denissen, Alessio Mandas, Pepijn van der Voort,
Louise de Groot, Marjolein van Dijck
- Hannah Weijts, Tygo Verhoef

Beheercommissie De Goede Herder
Binnen de parochiekernen van onze parochie HH. Petrus en
Paulus wordt de dagelijkse gang van zaken met betrekking
tot gebouwen en financiën verzorgd door de BC, de Beheercommissie.
In de praktijk zien we dat de BC, in nauw overleg met het
centrale bestuur, veel zaken regelt die in het verleden op de
schouders lagen van de leden van het parochiebestuur.
Het is dan ook goed om te constateren dat de BC van De
Goede Herder is versterkt met twee nieuwe leden.
Gabriëlle Berntsen neemt langzamerhand de zware functie
van penningmeester over van Martin Schermer. Voor veel
parochianen is zij geen onbekende vanuit haar rol als lec-

trice in de Meerburgkerk. Blij zijn wij ook met de inzet van
Joop van Huut. Ondanks zijn drukke werkzaamheden in de
Leiderdorpse gemeenschap hebben wij Joop toch bereid gevonden om met name voor De Menswording aanspreekpunt
te zijn naar de Beheercommissie.
De onderlinge taken binnen de BC zijn deels herverdeeld.
Leo Koot blijft coördinator van alle bouwzaken rond de verbouwing van de Meerburgkerk (naast zijn inzet als gebedsleider), Theo Rump is belast met de zorg over de pastorie
en alle gebruikers daarvan, waaronder het secretariaat, en
Gerard van der Hulst houdt zich naast het voorzitterschap
vooral bezig met communicatie en herinrichtingszaken.

Agenda

staan. Ook de aangescherpte regels die zijn opgesteld rond
de uitvaart van een dierbare wekten verbazing en soms ongeloof.
Het werd onze parochiebestuurders duidelijk niet gemakkelijk gemaakt, maar in een, van twee kanten, zeer open
gesprek probeerden zij het beleid van het bisdom zo goed
mogelijk uit te leggen. Daarbij gaven zij aan dat ook zij wel
eens moeite hebben met de opgestelde regels, maar dat we
nu eenmaal bij de Nederlandse Kerkprovincie horen en we
dus gebonden zijn aan de regels die daar opgesteld worden.
Zij gaven daarnaast wel aan dat de invloed van onze beide
pastores zeker een rol speelt in hoe het beleid in onze parochie uiteindelijk wordt uitgevoerd.
Tenslotte deden de bestuurders een dringende oproep voor
het vervullen van de bestuursfunctie vanuit de Goede Herder. De belangen van onze parochiekern kunnen op die manier veel beter behartigd worden. Heeft u interesse, neem
dan contact op met het secretariaat.

Informatieavond in harmonie verlopen
Op dinsdagavond 27 mei stroomde de koffieruimte van De
Menswording vol met actieve vrijwilligers van onze parochiekern. Een afvaardiging van het parochiebestuur van de
HHPP, Wilbert van Erp, Marlène Falke–de Hoogh en Roeland
van Velzen, organiseerde een informatieavond waarbij alle
aanwezigen hun meest prangende vragen over het ingezette beleid konden stellen. Er werden veel onderwerpen
besproken, zoals het vieringenrooster in De Goede Herder
rond Pasen (vooral de gezinsmis werd node gemist) en de
Woord- en Gebedsdiensten. Men mist de Communie tijdens
deze vieringen en het blijft vreemd dat er in dorpen om ons
heen nog steeds wèl Woord- en Communiediensten mogen
worden gehouden, terwijl dit in de HHPP-parochie verboden
wordt. Iemand wees de bestuurders zelfs op de beleidsnota
‘Hoe zijt Gij aanwezig’, over de liturgie in het bisdom Rotterdam -en te vinden op de website van het bisdom- waarin
staat dat Woord- en Communiediensten gewoon zijn toege-
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Nieuws en aanvullingen op het
rooster op pagina 34 en 35 worden opgenomen in onze digitale nieuwsbrief.
Deze wordt ook afgedrukt en
achter in onze kerken neergelegd. Wilt u ook op de hoogte
blijven van het nieuws uit onze
parochiekern?
Mail dan naar: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.
U kunt ons ook volgen op Twitter: @Meerburgkerk.

Door-de-weekse
vieringen
De Menswording

Kloosterpoort gerestaureerd

Op de foto vlnr: Joop van Huut, Gabriëlle Berntsen, Gerard van der Hulst,
Theo Rump en Leo Koot.

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.

De naam van onze parochiekern toont verbondenheid met
het klooster De Goede Herder dat tot de brand in 1977 achter
de Meerburgkerk lag.
Dit nonnenklooster behoorde tot de (oorspronkelijk Franse)
congregatie van ‘Onze-Lieve-Vrouw van Liefde des Goeden
Herders van Angers’. Deze orde stelde zich onder meer ten
doel jonge vrouwen op te vangen die niet meer thuis konden
wonen omdat de familie niet in staat was voor ze te zorgen
of omdat zij problemen hadden veroorzaakt. In 1899 verrees
hier dan ook een groot internaat voor moeilijk opvoedbare
meisjes.In 1972 zijn de laatste zusters er vertrokken naar een
klooster te Bloemendaal.
Van klooster De Goede Herder resteert alleen nog de toegangspoort, gelegen aan de Laan De Goede Herder, ten zuidwesten van de pastorie.
In de jaren ’90 besloot de Zoeterwoudse gemeenteraad tot
herstel van deze kloosterpoort.
De onthulling van een plaquette
na restauratie was een van de
laatste officiële verrichtingen van
toenmalig burgemeester Anton
Houdijk.
Vorig jaar besloot men opnieuw
tot een grondige restauratie. En
onlangs is dit project afgerond.
Een prachtige tastbare herinnering aan wat eens een enorm
complex was aan de Zoeterwoudse Hoge Rijndijk!

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

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

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Komende data zijn zaterdag 5
juli en 2 augustus 2014.
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Voor aanmeldingen en vragen
kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof
tel. 071 589 16 26

Kinder- en Jongerenkoor
Het Kinderkoor repeteert iedere
dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur
in de Meerburgkerk
Het Jongerenkoor repeteert
daarna tot 21.30 uur.
Meer informatie bij Veronique
de Vries, tel. 071 887 29 21

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

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

Wel en Wee
Overleden

Johanna Wilhelmina
van Langeveld-Kemper
op 17 april
Imelda Helena Maria
van de Laar-Weterings
op 2 mei
Joseph Antonius Maria Bruines
op 3 mei
Trijntje van den Berg-Gertenaar
op 8 mei
Johannes Hendricus Jacobus
Bartels op 12 mei
Franciscus Gerardus Maria
Langebroek op 13 mei
Maximiliaan Alphons Joseph
Engels op 15 mei

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
Leo Koot , Theo Rump.

O.L.VROUW HEMELVAART/ SINT JOSEPH

Vaste Vieringen
Eucharistievieringen

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel. 071 – 521 81 13. Website: www.stjosephleiden.nl.
In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74.
Kerkbijdragen: NL57 INGB 0000 6023 34, t.n.v. HHPP Par. Kern OLV Hemelvaart en St. Joseph.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Hoogfeest van Maria in de zomer
15 augustus
Op 15 augustus vieren we het
Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Dit is een feest
van de hoop.
Maria is met ziel en lichaam
in de hemel opgenomen en
Zij is de eerste mens aan wie
dit voorrecht al gegeven is. In
Maria is al voltooid wat wij
aan het einde der tijden zullen
meemaken.
De opname van Maria in de
Hemel is niet op zichzelf staand. Die hangt nauw samen met
het geloofsgeheim van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis.
Toen Maria werd ontvangen en geboren was Ze al zonder
zonde, Ze was al uitverkoren. Ze was al zoals God de mens
had bedoeld. Zij was en bleef vrij van zonde en daarom kon
Ze direct naar de Hemel. Ze hoefde niet via het graf en het
onttakelingsproces wat daar bij hoort. Dat was immers het
gevolg van de zonde.
Maria zei ‘ja’ op de vraag van de engel en Zij ontving God
de Zoon in haar schoot en gaf de Verlosser aan de wereld.
Maria is ontslapen om met Christus te verrijzen. Haar ten
Hemelopneming is een deel van het werk van de verlossing.
De heilige paus Johannes Paulus II gaf aan dat Maria is ontslapen om zodoende te kunnen delen in het lijden en de
dood van haar Zoon met de Verlossing in het vooruitzicht.
Ze staat altijd dicht bij Christus en ook naast Hem als de
unieke medewerkster.
Zo is Maria de eerste gelovige en beeld van de Kerk.
Annelies Cremers

Broos, maar met sterke schouders:
de financiën
Het kan u afgelopen jaren niet ontgaan zijn dat de financiële situatie van de Joseph kerk broos is. Nog afgezien van
het feit dat we genoeg inkomsten moeten genereren voor
de normale jaarlijkse kosten zijn we ook nog flink aan het
sparen voor de noodzakelijke renovatie. Een moeilijke combinatie waardoor er regelmatig extra om de (financiële)
hulp van de gemeenschap wordt gevraagd.
Gelukkig zien steeds meer mensen in dat zo’n prachtige vitale gemeenschap als de Joseph kerk niet ten onder
mag gaan en dat zien wij terug in toenemende inkom-

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

sten! Zo zijn de kerkbijdragen de afgelopen jaren gemiddeld rond de € 10.000,- geweest terwijl wij in de eerste
maanden van 2014 al meer dan € 20.000,- hebben mogen
ontvangen! Een goed voorbeeld van de toegenomen bewustwording en steun vanuit de gemeenschap, prachtig!
Ook zien wij positieve resultaten van verschillende geld
werfacties en met veel plezier en vertrouwen gaan wij hiermee door! Dus u kunt nog zeker een aantal verassende acties verwachten.
Graag maak ik u attent op de mogelijkheid om naast
de wekelijkse collecte een kerkbijdrage te doen via
een bankoverschrijving. Dit kan op ons IBAN nummer
NL57INGB0000602334, t.n.v. HHPP kern Josephkerk. Deze
gift zou zeer welkom zijn en is bovendien fiscaal aftrekbaar.
Indien u twijfelt hoe hoog de donatie moet zijn of hoe deze
donatie ingezet gaat worden ten behoeve van de kerk ben
ik volledig tot uw beschikking. Neem gerust contact op via
stefantax@hotmail.com, u kunt mij ook aanspreken na de
H. Mis.
Wij maken vooruitgang en wanneer de Joseph kerk na de
renovatie in (financieel) rustig vaarwater terechtgekomen is
kunnen wij de activiteiten nog meer richten op pastorale en
sociale acties. Tot die tijd moeten wij de strijd samen aan
gaan en is er een zwaardere druk op onze schouders dan
gewenst, maar strijd maakt sterk.
Tot slot: heel graag uw gebed dat de aanstaande renovatie spoedig kan aanvangen en er geen vertraging optreedt
door financiële of andere zaken.
Stefan Tax

Portret van de heilige
Poolse Paus
Sinds een paar weken hangt dit
portret in de Verrijzeniskapel.
Het is geschilderd door een van
de Poolse parochianen.

Training kindercatechese
Om catechese te leren geven aan kinderen met de bijzondere methode van de Catechese van de Goede Herder houden
we in oktober in de Josephzaal weer een officiële training
met een zeer ervaren Amerikaanse docent. Je wordt geleerd
te werken met specifiek veelal 3-dimensionaal materiaal van
een sinds 1954 in de praktijk ontwikkelde methode die gebruikt wordt in 38 landen. De training is dit keer vooral gericht op catechese voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar, ook
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Poolse Mis
Op de tweede en vierde zondag van de maand om 17.00
uur!

Pater Pio gebedsgroep

ter voorbereiding van de Eerste Communie.
Van maandag 13 tot en met zaterdag 18 oktober 2013 van
9.00 tot 17.00 inclusief lunch. De cursus wordt gegeven in
het Engels. De materialen voor de kinderen zijn in het Nederlands beschikbaar. De kosten kunnen (deels) gedekt worden
door donateurs.
Informatie: training@catechesegoedeherder.nl.
Na de zomer blijven ook de kinderen zelf welkom bij de
Catechese van de Goede Herder. We hebben dan weer twee
groepen: kinderen van 3-5 jaar en 6-9 jaar. Informatie: info@
catechesegoedeherder.nl.
Laura en Paul van der Lee

Zaal te huur
Een familiereünie houden? Een vergadering, cursus of speelavond? Bij de Sint Joseph zijn verschillende zalen te huur
voor uitstekende prijzen met korting voor parochianen. De
keuken is vrij te gebruiken en parkeren is natuurlijk gratis.
Alle zalen staan nu met foto’s en een gedetailleerde beschrijving op onze website: www.stjosephleiden.nl/zaalverhuur.
De belangstelling hiervoor is sterk toegenomen, dus reserveer tijdig!
Informatie: zaalverhuur@stjosephleiden.nl.

1e zaterdag van de maand van
10.30 – 12.30 uur: Mis, koffie,
inleiding, aanbidding.

Agenda
In de zomermaanden gaan de
Zondags- en Weekmissen gewoon door.

September
Zaterdag 6 september
• De Pater Pio groep is één
week verzet naar 13 september
• Pater Bots in de Lodewijkpastorie, 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 10 september
Open kerk Petrus
Zaterdag 13 september
• Pater Pio gebedsgroep
• Open monumentendag

1e H. Communie
Wij feliciteren Rafael
Ramirez met
zijn eerste Heilige Communie, die hij in
de H. Lodewijk
ontving op
zondag 1 juni.

Juli
Zaterdag 5 juli
Pater Pio gebedsgroep, 10.30
uur – 12.30 uur:
Mis, koffie, inleiding en aanbidding
Woensdag 9 juli
11.00 – 12.00 Open Kerk in de
Sint Petrus: aanbidding en om
11.30 uur Rozenkrans

Pater Pio
Gebedsgroep
Deze gaat gewoon door in
juli en augustus op de 1e
zaterdag.
In september is die bij uitzondering op de 2e zaterdag, 13 september.

Augustus
Zaterdag 2 augustus
• Pater Pio Gebedsgroep
Woensdag 13 augustus
Open Kerk Petrus
Vrijdag 15 augustus
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
9.00 Mis in dagkapel van de
Sint Petrus en 19.00 uur Mis in
de H. Lodewijkkerk.
Zondag 17 augustus zingt het
Sint Josephkoor en memoreren we dit Patroonsfeest van
de kerk.
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Bidden voor de
toekomst
Ieder eerste zondag is er aansluitend aan de Mis een korte tijd
van aanbidding.
We bidden voor de restauratie
van het dak en andere materiële
intenties. Ook voor de toekomst
van de gemeenschap en verdieping van ons geloof. Want de
groei van de Sint-Josephkern zet
door. Natuurlijk vragen we hierbij de voorspraak van onze patroon Sint Joseph. Bid u de volgende keer mee?

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.

Uit de pastoraatgroep
Terwijl de beheercommissie zich voornamelijk
richt op het beheer van de financiën en de gebouwen houdt de pastoraatsgroep zich vooral
bezig met de pastorale neventaken binnen de
parochiekern. Zij fungeert als het ware als de
ogen en oren van het pastoraal team. Contacten
met koren, kosters en werkgroepen zorgen o.a.
dat het rooster wordt ingevuld m.b.t. de gebedsvieringen.
Nu het vakantierooster rond is (met dank aan
het parochiekoor dat wederom bereid is om
alle vieringen in de zomermaanden van zang te
voorzien) staan we voor de moeilijke taak om
de gang van zaken rond gezinsvieringen en EHC
te bezien. Is er nog draagvlak voor gezinsvieringen? De laatste 3 leden van de werkgroep hebben aangegeven dat zij willen stoppen. Wij zijn
dankbaar voor de jarenlange inzet van Mirelle,
Miranda en Elly maar het ontbreekt aan opvolgers, dus: ‘Hoe verder?’.
Er zijn nog weinig gezinnen met kinderen actief
betrokken, heeft het dan wel zin om voor die
doelgroep vieringen te houden; aan de andere
kan willen we zo graag nog toekomst blijven zien!
Hetzelfde geldt voor de EHC werkgroep. Ook
hierbij ziet het er naar uit dat er geen opvolging
komt voor Margot en Arlène die vele jaren de
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie
op zich hebben genomen. Ook zij worden hartelijk bedankt voor alle inzet. Onze zorgen worden
gedeeld door het bestuur en het pastorale team,
we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. En voelt u zich na het lezen van dit
artikel geroepen om een van de taken op u te
nemen dan horen wij dat uiteraard heel graag!
Pastoraatgroep Sint Jan

hun taken in de wijk ook voor de koffie na de
vieringen op zondag en bij bijzondere gebeurtenissen.
Ali van Leeuwen, vele jaren het aanspreekpunt
van de groep doet een stapje terug maar blijft
nog wel contactpersoon van haar wijk aan de
Vlietweg. Ali, bedankt voor al je inzet en energie, en Cocky en Annemieke succes met de
voortzetting van haar taken.

Passiespelen in Tegelen
Van een van onze parochianen kregen wij het
verzoek of het mogelijk zou zijn om (weer) eens
een dagtrip te organiseren naar de Passiespelen in Tegelen. Mogelijk zijn er binnen andere
parochiekernen al dergelijke initiatieven, dan
horen wij dat graag en ook belangstellenden
om aan zo’n trip deel te nemen kunnen zich nu
alvast melden. In openluchttheater de Doolhof
in Tegelen (Limburg) wordt op een unieke manier het lijdensverhaal van Christus nagespeeld.
De passiespelen worden eens in de 5 jaar gehouden en staan voor 2015 weer op de agenda.
Tussen 10 mei en 13 september 2015 zijn er 25
voorstellingen. De kaartverkoop gaat in augustus 2014 van start dus we zijn er vroeg bij. Heeft
u belangstelling meldt u dan bij Annie Borst.

Vormsel en EHC
In de vorige Rondom hebben wij de namen
van de vormelingen en communicanten genoemd. U had nog
een paar foto’s van
de vormselvoorbereiding tegoed!

Van de wijkcontacten
Goed nieuws uit de wijkcontactgroep.
De actieve groep wijkcontactpersonen hebben
na het vertrek uit de stuurgroep van Ali van
Leeuwen maar liefst twee opvolgers gevonden.
Cocky de Bruijn en Annemieke van Meurs hebben samen de taken van Ali overgenomen en
zorgen voor een frisse wind binnen de groep.
De dames van de wijkcontactgroep zorgen naast
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Overleden:
25 april
Bernard Kortmann 70 jaar
10 mei
Johannes Captein 94 jaar

Huwelijksjubileum
50 jaar getrouwd
16 mei
Bert en Coby Oostdam

Koninklijk onderscheiden
Anneke de Jong – van der
Salm

Pastoraatsgroep
Lon Kuenen, Margreet
Onderwater, Aad van
Slingerland, Annie Borst

Beheercommissie
Lon Kuenen, Aad
Berk, Bert v.d. Bosch, Jos
Hiel, Nel Kaarls, Kees
Janson, Cok Noordermeer

Wijziging in het rooster
In Rondom no. 6 staat op
zondag 29 juni een Eucharistieviering in de Sint Jan. Dit
is gewijzigd omdat op zondag de 29e de Oecumenische
(open lucht) viering is op
Swetterhage. De weekendviering is nu op zaterdag 28
juni om 19.00 uur in de Sint
Jan. Dit is een gebedsdienst
met lekenvoorgangers.
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De koffiekamer

Een geloofsgemeenschap is ook een sociale gemeenschap. Daarom schuift
Rondom de Kerk na de Mis of dienst op zondag steeds aan in de koffiekamer
van een van de geloofsgemeenschappen van de Petrus- en Paulusparochie
en vraagt aan mensen wat het geloof en die gemeenschap betekenen voor
hen. Op een mooie zondag in mei ontmoeten we zo in een gezellige zonnige
kamer in de pastorie van de Petruskerk Marina Maas en Jo en Pieter Arts.
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druk is of als de priester alleen de Mis
Natuurlijk is er tegenwoordig weinig
Lisieux (Thérèse), Nevers (Bernadette),
opdraagt, zijn er Engelen en heiligen
Ars (de pastoor van…), Turijn (Don Bosco dat meewerkt. Vooral de verwereldlij- Favoriete heilige en jaarheilige
aanwezig. De Kerk is één grote geloofsen de Lijkwade), Pater Pio en veel andeking, waar ook wij aan lijden. De ver- Iedere praktiserende katholiek heeft
wel een of meerdere favoriete heiligen.
ren kende ik toen nog niet. Nog steeds
blinding dat in dit leven ‘geluk’ en
gemeenschap rond Jezus. Dat was ook
Hier zijn twee wegen mogelijk. Het kan
duiken er nieuwe namen op, het is wer‘gezondheid’ alles zijn. Het wegvalde algemene lijn van deze artikelenserie:
zijn dat wij bepaalde heiligen uitzoeverbondenheid in de Heer met de Wereldkelijk een onuitputtelijke wereld.
len van geloofskennis en besef van
wat de Sacramenten zijn, het niet
ken. We hebben over hen gehoord, over
kerk, bisdom, kernen, parochie, met elHaalbare heiligheid
meer persoonlijk doorleven van een
en/of van hen gelezen, een film gezien
kaar als gelovigen en dan zeker ook met
relatie met de Heer Jezus. Wat een
of een bedevaartsplaats bezocht. Deze
de Engelen en de Heiligen. Pastoor Smith
Het Tweede Vaticaans Concilie bena

 


 






 


 









De gemeenschap van de heiligen

Feesten en heiligen in het Kerkelijk jaar van 29 juni tot en met 15 september
29 juni HH. Petrus en Paulus, apostelen, patroonheiligen van de parochie
3 juli H. Tomas, apostel, feest
9 juli HH. Martelaren van Gorcum, feest
11 juli H. Benedictus, abt, patroon van
Europa, feest
15 juli H. Bonaventura, bisschop en
kerkleraar
22 juli H. Maria Magdalena
23 juli H. Birgitta, kloosterlinge,
patrones van Europa, feest

25 juli H. Jakobus, apostel, feest
26 juli HH. Joachim en Anna, ouders
van de heilige Maagd Maria
29 juli H. Marta
31 juli Ignatius van Loyola stichter van
de orde der Jezuïeten
1 augustus H. Alfonsus Maria de’Liguori,
bisschop en kerkleraar
6 augustus Gedaanteverandering van
de Heer. Jezus laat aan leerlingen zijn
goddelijke natuur zien. Feest

8 augustus H. Dominicus, priester
9 augustus H. Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa, feest
10 augustus H. Laurentius, diaken en
martelaar, patroon van het bisdom
Rotterdam. Feest
11 augustus H. Clara, maagd
14 augustus H. Maximiliaan Maria
Kolbe (1894-1941) priester, martelaar.
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Kolbe trekt in Polen tijdens de bezetting fel van leer
tegen de nazi’s. In Auswitch bood hij zich vrijwillig
aan om in plaats van een jonge vader de hongerbunker in Auswitch in te gaan. Na 3 weken was hij enige
overlevende in de bunker en werd met een gifinjectie in 1941 gedood. De vader overleefde het kamp
en was later bij de zaligverklaring aanwezig. Maximiliaan Kolbe is de beschermheilige tegen drugsverslaving en patroon van de journalistiek en de
mobiele telefonie.

15 augustus Maria Tenhemelopneming, hoogfeest
20 augustus H. Bernard van Clairvaux
(1090-1153) abt en kerkleraar.
21 augustus H. Pius X, paus
22 augustus H. Maagd Maria,
koningin
24 augustus H. Bartolomeüs, apostel
27 augustus H. Monica
28 augustus H. Augustinus, bisschop
en kerkleraar
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29 augustus Marteldood van
H. Johannes de Doper
3 september H. Gregorius de Grote,
paus en kerkleraar
8 september Maria Geboorte, feest
13 september H. Johannes
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar
14 september Kruisverheffing, feest
15 september Onze lieve Vrouw van
Smarten.

Kinder Hoek

Mijn indruk van het AZC

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.

Geschreven door Nicholas Schoppink op 15/05/2014
Toen we uit de auto kwamen, was er een
sombere stille sfeer. Er waren mensen, maar
ze leken allemaal somber, ze liepen met hun
hoofd voorovergebogen rond, of leunden tegen het gebouw aan met een blik van verveling. Jullie vragen jullie misschien af waar
ik was en wat ik daar deed. Nou, dat zal ik
jullie wel vertellen.
Ik was in het Azielzoekerscentrum (AZC) in
Katwijk. Een azc is een plek waar immigran-

ten (buitenlandse
mensen die uit
hun land zijn gevlucht) wonen en
wachten op het
nieuws of ze wel of niet mogen blijven in
Nederland. En ik was er om een spelletjes
middag met de kinderen daar te doen. Er is
daar zo weinig te doen dat als er iets is zoals
een spelletjes middag, iedereen er aan mee-

Maak je eigen Kijkdoos
Beste kinderhoek-fans
In dit zevende en laatste nummer krijgen jullie een
ambo en een bijbel. Kleur deze mooi in en plak ze
op een goede plek in je kijkdoos. De tekeningen kan
je ook op onze website vinden www.rkleiden.nl/kinder-hoek. Alle
losse onderdelen van de kijkdoos komen op de website als een handige PDF met alle onderdelen op schaal. Wij hebben alvast een voorbeeldje gemaakt van hoe
de kijkdoos eruit zou kunnen zien, sturen jullie ook een foto op van jullie mooie creaties
(zie wedstrijd!). Gebruik je eigen fantasie! Veel plezier ermee. Eva, Victoria en Linda
EXTRA! Als extraatje krijgen jullie deze keer ook de pastoor en een misdienaar. Daarvoor
moeten jullie wel naar de website toe!

Fotowedstrijd zomer 2014
In het afgelopen seizoen hebben wij jullie opgeroepen om uit de verschillende onderdelen die jullie op
onze website www.rkleiden.nl/kinder-hoek vinden
een kijkdoos te knutselen.
In het laatste nummer van de kinderhoek voor de
zomervakantie vragen wij jullie een foto van jullie
kijkdoos te maken en deze tot uiterlijk 12 juli digitaal naar ons toe te sturen evakessler@ziggo.nl.
De eerste drie inzendingen ontvangen nog voor de
zomervakantie een boekenbon en de foto’s worden
op de website van de kinderhoek geplaatst. Vergeet niet je naam en adres erbij te zetten.
Wij wensen jullie veel succes!

Linda, Victoria en Eva

doet met groot plezier.
Zo kwam het dan ook, dat toen we klaar
waren met klaar zetten, er tientallen blije
drukke kinderen de zaal binnen stroomden.
En ze verdeelden zich in al deze commotie
over de activiteiten.
Ik had een activiteit van Hama beads georganiseerd, die kraaltjes die we bij de adventsactiviteit gebruikten, en heel veel kinderen vonden het leuk.
Ik heb veel gesproken met de kinderen daar,
en ik heb geleerd dat iedereen in dat AZC,
niet in Nederland mocht blijven en dat ze allemaal weer terug naar hun eigen land terug
moesten.
Toen ik weg ging dacht ik aan de kinderen
die niets mochten doen en dat een klein bezoekje een wereld van verschil maakt.

E.M.S Koor zingt ook gospels
Aan het einde van het seizoen 2013/2014 blikken we nog even terug op de diverse gebeurtenissen.
Ons koor verzorgde maandelijks de vieringen in
de kerk, maar de Kerst en de Paasviering waren
toch wel bijzonder. Dan zijn er veel meer mensen die de dienst bezoeken.

Wist je dat…
● ‘ambo’ van
het Griekse
woord
anaboáein verkondigen ,
roepen komt?
● preekstoel
een ander
woord voor
ambo is?
● de ambo gebruikt wordt
om teksten uit de bijbel voor te lezen
en te preken?

Ook heel bijzonder was het Jubileum concert van
het E.M.S. koor op 15 maart 2014 in ‘De Uitkijk’
in Zoetermeer. Dit concert was een grote wens
van onze dirigent-pianist Michel van Eerden omdat hij al 40 jaar muziek maakt in diverse kerken.
Het koor werd begeleid door de band ‘Paroussia’
en ook door het optreden van de solisten Marcel
en Lydia Zimmer werd het een top avond.
Met veel enthousiasme hebben we gezongen
en het was een mooie ervaring mede door de
feestelijke kleding. Door het veelvuldige applaus
hebben we gemerkt dat de aanwezigen dit
Jubileumconcert ook zeer hebben gewaardeerd.
In september gaan we weer starten met de repetities op maandagavond in de pastorie. Nieuwe
leden zijn dan van harte welkom.
Namens het koor, 
Thea Gehrmann

De zeven werken van Barmhartigheid: 7. De Gevangenen Bezoeken

zijn pastoraat werd het kerkhof flink uitgebreid. Ook werden al een aantal ornamenten
geplaatst om urnen een plek te kunnen geven.
Omdat cremeren steeds vaker voorkomt werd
door het toenmalige kerkbestuur al uitgekeken naar een betere plaats op het kerkhof. Die
werd gevonden tussen het ‘oude’ kerkhof en
de pastoorstuin. Deze wat rommelige hoek is
er enorm mee opgeknapt. Onder het columbarium is ook ruimte gehouden voor lege vazen,
gieters enzovoorts. Ernaast is een grote bak
met zand welke bij begrafenissen
en voor aanvulling gebruikt kan
worden.
Het columbarium bestaat nu uit
18 elementen waarin per stuk een
aantal urnen kunnen worden geplaatst, afhankelijk van de grootte. De elementen worden afgesloten met een plaat van zwarte natuursteen. Hierin kunnen namen
en data worden gegraveerd. Ook
is er een plateau waarop bloemen, ornamentjes en dergelijke
een plek kunnen vinden. Er wordt
al gewerkt aan het plaatsen van
een tweede columbarium naast
de eerste. Misschien is het nog
niet zo hard nodig, maar in verband met kleurverschil is besloten
hier niet mee te wachten tot het
eerste vol raakt.
 Agnes van Boheemen-Vollebregt

Tekening: Carel Bruens

Columbarium 1e Pinksterdag
ingezegend door pastoor Banning
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Na de Eucharistieviering van 11.00 uur was
iedereen welkom om de inzegening bij te wonen. Hier werd druk gebruik van gemaakt.
Wijlen pastoor Van der Plas was al een groot
voorstander van behoud en uitbreiding van
het kerkhof. “Onze overledenen moeten bij
de levenden blijven,” was zijn stelregel. Onder
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Familieberichten
Overleden
25 april Jan Vogelaar
67 jaar
29 april Janus Verhagen
87 jaar

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.

Wij feliciteren met hun eerste H. Communie:

op 6 juli na de heilige Mis van
tien uur gezamenlijk kunnen
koffie drinken en lunchen. Een
lijst waar u op kunt intekenen
om wat mee te nemen ligt in de
kerk.
Als het weer het toelaat in de
ruime tuin van de pastorie. De
jongeren zullen verslag uitbrengen van hun reis naar Istanbul.
U bent van harte uitgenodigd!
Willem Bakermans

De ‘Heilig Bloed’-devotie van Paus
Johannes XXIII
V.l.n.r.: Jasper Koch, Rafael Ramirez (O.L. Vrouw Hemelvaart- Sint
Josephkerk), Jacob Smulders en Jóia Ticoalv

‘Zonaanbidders’ of ‘Zoonaanbidders’
Je hebt ‘zonaanbidders’ en ‘Zoonaanbidders’. Het eerste
neigt naar afgoderij, want de zon is geen god, maar we begrijpen wat er met het woord bedoeld is. Voor de ‘Zoonaanbidders’: in de Heilige Johannes Paulus II kapel gaat ook
in de zomermaanden de 24-uursaanbidding gewoon door.
Vorig jaar is dat ook gelukt, nu weer.
Mochten er mensen zijn die zich willen aanmelden voor een
vast uurtje per week, in de middag, de avond, de nacht of de
ochtend, aanmelden kan via:
aanbiddingleiden@gmail.com.
Voor alle duidelijkheid: dit is geen ‘contract’. Mocht het een
week niet lukken, dan is er geen ‘man over boord’.
Anderen bidden dan verder.
Getuigenissen over de aanbidding en ook over de naamgever van de kapel JP2 zijn te vinden op de website: www.
aanbiddingleiden.nl.

Slotlunch zondag 6 juli na de Mis
Om te vieren dat we als parochie(kern) ook een gemeenschap zijn, organiseert het koffieteam samen met de pastoraatgroep de jaarlijkse slotlunch. Iedereen wordt uitgenodigd om iets voor de koffie of lunch mee te nemen zodat we

Samen met JPII is Johannes XXIII heiligverklaard op zaterdag
27 april. Over het algemeen herinnert men zich van deze Paus
dat hij het 2e Vaticaans Concilie bijeen heeft geroepen en
geopend en dat hij dicht bij de mensen stond (zoals zijn opvolgers!). Zijn geestelijk dagboek, dat hij bijhield vanaf zijn
14e jaar tot een half jaar voor zijn dood in 1963, geeft echter
een inkijkje in zijn geestelijk leven. Wat opvalt is de aandacht
voor devoties. Eén daarvan was zijn devotie voor het Heilig
Bloed van Jezus. In 1960 keurt hij de Litanie van het kostbaar
Bloed goed en laat hij in de aanroepingen na de zegen bij
het Lof de woorden ‘Gezegend zij Zijn Allerkostbaarst Bloed’
toevoegen. In dat jaar schrijft hij ook een apostolische brief
‘Inde a primis’ over deze devotie. “Wij nodigen de gelovigen
uit, om dat met vurige ijver te vereren, wat op wonderbaarlijke wijze de goddelijke Barmhartigheid laat uitkomen in
de mensen, in de Heilige Kerk, in de gehele wereld, waarom
Christus Jezus de Verlosser en
Zaligmaker is, namelijk Zijn
Allerkostbaarst Bloed, waarvoor men een bijzondere
godsvrucht moet hebben.”
De julimaand is van oudsher toegewijd aan het Heilig
Bloed van de Heer. De heilige
Paus Johannes XXIII kan ons
op weg helpen deze kostbare
devotie te beleven.
Pastoor Smith
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Radio Maria vanuit de H. Lodewijk
Sinds begin dit jaar wordt om de twee weken de heilige
Eucharistie van zaterdag 9:30 uur rechtstreeks door Radio
Maria uitgezonden.

Eucharistie
Zondag

10.00 uur Hoogmis, afwiss.
Latijn / Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding*
18.00 uur H. Mis, samenzang*
* Niet in juli en augustus

Door de Week

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation voor de
Lage Landen en zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week
uit op de middengolf (675 AM), digitale radio (DAB+, kanaal
11C) en wereldwijd via internet en de gratis app.
Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family
of Radio Maria, een overkoepelende organisatie voor meer
dan 65 Radio Maria stations wereldwijd.
De missie van Radio Maria is om te evangeliseren via de radio en om mensen te ondersteunen en te stimuleren in hun
geloof. Het medium radio is hier bijzonder geschikt voor,
omdat het mensen bereikt overal waar ze zijn.
Radio Maria brengt een grote variatie van uitzendingen, in
de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk. Met een dagelijkse Eucharistieviering, het Getijdengebed en de Rozenkrans,
diverse achtergrondprogramma’s en muziek spreekt zij een
brede doelgroep aan van kinderen, jongeren en volwassenen tot ouderen.
Radio Maria is een weerspiegeling van wat er in de Kerk
speelt. Inbreng van de luisteraars en uitzendingen van gebeurtenissen vanuit het land zorgen voor een verbondenheid van allen die naar Radio Maria luisteren.
Komt u na de Mis gerust even langs om te zien hoe Radio
wordt gemaakt, in de zijkapel onder de trap naar de preekstoel.
Jan van Noort

Beeld van Maria

Maandag
9.00 uur
Dinsdag
19.00 uur*
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag
19.00 uur
Zaterdag
9.30 uur
* 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
In de zomermaanden gaan de
Zondag- en Weekmissen gewoon
door.
Alleen zondagnamiddag is er
géén aanbidding om 17.00 uur
en géén Avondmis om 18.00 uur.
Die beginnen weer op zondag
14 september.

Agenda
Juli

Zaterdag 5 juli
Pater Pio Gebedsgroep in de
Sint-Josephkerk, 10.30 uur
Zondag 6 juli
Parochielunch (zie hiernaast)
Dinsdag 8 juli
De Mis is in de gewone vorm,
geen Tridentijnse vorm
Woensdag 9 juli
11.00 – 12.00 uur Open Kerk in
de Sint Petrus: aanbidding en om
11.30 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 juli
De Mis is in de gewone vorm,
geen Tridentijnse vorm
Dinsdag 22 juli
De Tridentijnse Misvorm hervat

Augustus
Onze Lieve Vrouw van Fatima, tegen een hemelsblauwe achtergrond.

Zaterdag 2 augustus
Pater Pio Gebedsgroep
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Woensdag 13 augustus
11.00 – 12.00 uur Open Kerk in
de Sint Petrus: aanbidding en
om 11.30 uur Rozenkrans
Vrijdag 15 augustus
Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
19.00 uur gezongen Mis

September
Zaterdag 6 september
• De Pater Pio Gebedsgroep is
verzet naar 13 september
•Pater Bots in de pastorie Lodewijk 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 9 september
De Mis is deze avond in de
gewone vorm, geen Tridentijnse vorm
Woensdag 10 september
11.00 – 12.00 uur Open Kerk in
de Sint Petrus: aanbidding en
om 11.30 uur Rozenkrans
Zaterdag 13 september
•Pater Pio Gebedsgroep
•Open monumentendag
Zondag 14 september
Aanbidding en Mis om 18.00 uur
hervatten

Op reis: Open Monumentendag 13 september
Ook onze Lodewijk kerk is
gevraagd de deuren te openen van 10.00 tot 16.00 uur.
Een gastkoor en onze vaste
organist, dhr. Guus Theelen
zullen voor de muzikale invulling zorgen. De aanbidding in de JPII kapel gaat gewoon door.
Het thema van de open dagen is dit jaar ‘op reis’. De
Lodewijkkerk is één van de
staties op de pelgrimsreis
naar Santiago de Compostela. We zullen de heilige
Jacobus die dag wat extra
belichten.
Regelmatig vragen mensen
om een stempel voor hun
pelgrimspaspoort.
Bij het schilderij van Sint
Jacobus wordt dan ook de
reiszegen gegeven.

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.

Wij feliciteren met hun eerste heilige
Communie:

munie gedaan, dan ben je van harte welkom.
• Kinderen vanaf groep 4 kunnen meezingen met het kinderkoor van de Sint Petrus. Het koor oefent op woensdag
van 12.30-13.00 uur in de St. Josephschool. 1 keer per maand
zingen zij op zaterdagavond tijdens de kinderviering.
• Iedere 1e en 3e zondag om 9.30 uur is er tijdens de Eucharistieviering kinderwoorddienst en crèche. We zijn op zoek
naar enthousiaste moeders die willen helpen.
• Op eerste Kerstdag is er traditiegetrouw om 12.00 uur
Kindje Wiegen. Ook voor deze activiteiten hebben we ouders nodig die willen helpen.
Voor meer info en opgave: Cock de Jong: jong569@hetnet.nl
en Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl.

Cantorij Kooruitje
Angela Heemskerk, Annemijn Noordhoff, Belle-Sophie
Zippro, Cas Buiting, Dexter van der Winden, Eva Vranken,
Hugo Bakker, Jakub Frontczak, Jan Douwe Stijnman, Jayden
Gijsberta, Jette Sonneveld, Julius Mulder, Lizz Merite,
Maarten Semeijn Garcia, Nina Reterink, Robin de Jonge,
Rowendy Tokaay, Tamara Smit, Teunis Nieland en Zeno Mugnai.

Open kerk ook in de zomer!
Iedere 2e woensdag van de
maand om 11.00 uur is de
kerk open voor Aanbidding
en wordt om 11.30 uur de
Rozenkrans gebeden. Tijdens
de zomermaanden gaan we
hier mee door. Een mooi moment om door de weeks wat
extra tijd bij de Heer door te
brengen, voor bezinning en gebed. Misschien iets voor u?
Het bord voor de kerk nodigt de voorbijgangers uit.
Data: 9 juli, 13 augustus en 10 september.

Gezocht: vrijwilligers m/v van 7 jaar en ouder
Binnen onze kern zijn veel vrijwilligers actief in diverse
werkgroepen. Voor een paar werkgroepen kunnen we nog
versterking gebruiken:
• Wij zoeken kinderen die tijdens de Eucharistieviering willen assisteren als misdienaar. Heb je je eerste Heilige Com-

De Cantorij van de Petrus gaat elk jaar een dagje op stap.
Ditmaal had het bestuur gekozen voor een bezoek aan het
prachtige Zoeterwoude.
Samenkomst was bij ‘Kaasboerderij Van Veen’ met koffie en
gebak. Daarna mochten we inschepen op een platte schuit
die speciaal voor de Cantorij netjes was aangekleed. Schipper
Van Veen en zijn ‘maatje’ hebben ons dwars door de polders
en door het terrein van Heineken naar de Rijn gevaren. Aan
boord waren natuurlijk de nodige versnaperingen in vloeibare en vaste vorm. Ontelbare privé bruggetjes werden geopend en weer gesloten met medewerking van de bewoners.
Een unieke vaartocht door de polder waar je normaal met
een sloep niet mag komen. De Cantorij heeft genoten van de
prachtige flora en fauna en ook van het zwemmend gevogelte
met pasgeboren jongen aanwezig in dit gebied.
Langs de A4 en via Stompwijk ging het weer terug naar De
Weipoort waar de uitgebreide lunch alweer voor ons gereed
stond. De saamhorigheid en daardoor de gezelligheid zijn
spraakmakend voor de
Cantorij. Het was een
heerlijke dag waarbij de weergoden ons
zeer gunstig gestemd
waren.
Heeft u zin om volgend
jaar mee te gaan? Zing
dan het komend jaar
met ons mee! We repeteren elke dinsdagavond in het Petruszaaltje.
Wil Witte
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Vaste Vieringen

Bijzonder jubileum
Als je aan een 70-jarig
jubileum toe bent, kijk je
niet op een jaartje meer
of minder. Hoewel dus
officieel 70 jaar, lezen we
in de ‘Kroniek van 125
jaar St. Petrus Herenkoor’
uit 2002, dat “G. Bots op
1 september 1940 (15
jaar oud) als hulporganist
en vervanger bij het herenkoor kwam”. Op de
Bona begeleidde hij toen
al als leerling van die
school het wekelijkse lof.
Toen hij in de Petrus orgel ging spelen ontstond
een driemanschap: Rijnbeek (organist-directeur),
Devilee (dirigent) en Bots
(organist). Een gouden
tijd, zo typeert de heer
Bots deze periode.
Aan dit platina jubileum
werd aandacht besteed
tijdens een gezellige bijeenkomst van het Sint Petruskoor op donderdag
22 mei, waarvoor ook de
heer en mevrouw Bots
werden uitgenodigd. Het
zal duidelijk zijn dat het
met zo’n lange staat van
dienst ondoenlijk is om hier alle - op zichzelf noemenswaardige - feiten te vermelden. Maar een paar zaken willen we
toch noemen.
Aan het ‘125 jaar St. Petrus Herenkoor’ boekje werd door Gé
Bots een grote bijdrage geleverd in de vorm van een overzicht
van 125 jaar kerkmuziek. Verder stond het koor meerdere keren onder zijn leiding als er nog geen dirigent/organist was
gevonden, terwijl de ‘oude’ al was vertrokken. Dat waren
soms periodes die langer dan een jaar duurden! Daarnaast kon
talloze keren tussendoor een beroep op hem worden gedaan
om in te vallen. Hij heeft het koor door moeilijke tijden heen
geholpen. En dat alles Pro Deo! Volkomen terecht dat hem onderscheidingen te beurt zijn gevallen. Zo is hij (1965) benoemd
tot Ridder in de Orde van Sint Sylvester, en werd hem in 2000
de onderscheiding van bijzondere verdienste van de Sint
Gregorius Vereniging opgespeld. Bovendien is hij sinds 2000
drager van onze eigen Gouden Haan die voor hem, als enige van onze Sint Petrusparochie, werd voorzien van een diamantje. En wat het koor betreft, mag hij zich mét Thijs Kramer
erelid noemen. Wij hopen Gé Bots nog lang in ons midden te
mogen hebben, al zal hij vanwege zijn leeftijd niet meer die
kunststukjes uithalen die hierboven werden gememoreerd.
Beste Gé, dank je wel dus. We wensen je samen met je vrouw
nog mooie jaren met zo weinig mogelijk lichamelijke ongemakken.
Ton van Schie

Zaterdagavond
19.00 uur Mis met samenzang of
Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

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

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

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

Agenda
In de zomermaanden gaan de
Zaterdagavond-, Zondags- en
Weekmissen gewoon door.

Juli
Zaterdag 5 juli
Pater Pio gebedsgroep in de Sint
Joseph, 10.30 uur
Woensdag 9 juli
Open Kerk, 11.00 – 12.00 uur
met om 11.30 uur Rozenkrans

week verzet naar 13 september
• Pater Bots in de Lodewijkpastorie, 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 10 september
Open Kerk, 11.00 – 12.00 uur
met om 11.30 uur Rozenkrans
Zaterdag 13 september
• Pater Pio Gebedsgroep
• Open monumentendag

2 augustus.
Een datum om nooit te vergeten
Deze datum is sinds 1942 onlosmakelijk verbonden met
de Sint-Petruskerk. Op die
dag ,een zondag, werden in
heel Nederland Joodse mensen opgepakt, die katholiek
waren geworden. Dit was een
wraakactie van de Nazi’s op
de oproep van de Nederlandse bisschoppen, niet mee te
werken aan maatregelen van
de bezetter tegen de Joden.
Ongeveer 413 katholieke
Joden werden er op die dag
opgepakt. Via kamp Amersfoort belandden de meesten
in Westerbork en Auschwitz
en zijn al enkele dagen na
2 augustus vermoord. Edith
Stein / zr Benedicta a Cruce
OCD met haar zus Rosa Stein
behoorden tot hen.
Vlak achter de Sint-Petruskerk
werd aan de Lorentzkade
Elvira Sanders opgepakt. Zij

Augustus
Zaterdag 2 augustus
• Pater Pio gebedsgroep
• Zie hiernaast
Woensdag 13 augustus
Open Kerk, 11.00 – 12.00 uur
met om 11.30 uur Rozenkrans
Vrijdag 15 augustus Hoogfeest
Maria ten Hemelopneming
9.00 uur Mis in de dagkapel

September
Zaterdag 6 september
• De Pater Pio groep is één
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was weduwe en als vrijwilligster werkzaam in de parochie.
In het voorportaal van onze
kerk herinnert een gedenksteen aan haar, en dus ook
aan al die anderen. Om nooit
te vergeten...
Pastoor Smith

Jongeren Info

G e b e d si n te n ti

e
Al s u Mij aanroept
en tot Mij bidt,
zal ik u verhoren (J
eremia 29, 12)

Tour of Faith in Leiden!

Laten we bidden vo

jongeren die tw ijf

or de

elen aan
Gods grootheid. Da
t ze vol geloof mogen zijn en
Gods liefde
daar in mogen ontd
ekken.

Zondag 11 mei, een mooie middag over de heilige Geest in Leiden,
nieuwe jongeren en bisschop Van den Hende. Elke tweede zondag van
de maand gaat de bisschop langs een jongerengroep om samen het
geloof te vieren en in gesprek te gaan.
We vierden met meer dan veertig jongeren
de H. Mis, waarna we in aanbidding gingen. Fascinerend om met zoveel jongeren
voor Jezus neer te knielen. Nadat er onder
genot van een drankje goed werd gekletst
nam de bisschop het woord. De heilige
Geest was het hoofdthema. Wie is Hij eigenlijk? Wanneer bidden we tot Hem en

hoe kunnen we Hem ervaren? Voor velen
iets onbekends terwijl de heilige Geest
in de katholieke Kerk een belangrijke rol
speelt. Vooral in ons gebedsleven.

Relatie met de heilige Geest
Het is belangrijk om de heilige Geest te
leren kennen en ook met Hem een relatie

aan te gaan. Hij kan ervoor zorgen om ons
echt te richten op God en ons te helpen
om de juiste beslissingen te nemen. In
deze wereld van keuzes maken kunnen
we de heilige Geest dus maar al te goed
gebruiken. Interessante stof om over na
te denken, in deelgroepjes werd hierover
verder gesproken.
Uiteraard was er na dit geloofsgesprek
tijd voor ontmoeting. Soep, pannenkoeken en raketijsjes brachten een gezellige
sfeer. Jongeren die nog onbekend waren,
werden aangesproken en uitgenodigd om
naar de JP Leiden activiteiten te komen.
De bisschop heeft JP Leiden een paar
keer bedankt voor de goede gesprekken
en de gastvrijheid in Leiden. Kortom een
prachtig middag!

RK Volleybaltoernooi: geslaagde dag met veel jongeren

JP Leiden

In sporthal de Fluit in Leidschendam was op 18 mei het katholieke,
sportiefste evenement van het jaar.
Om 12.00 uur vlogen de volleyballen
al heen en weer. Er werd warmgelopen en bij gekletst.
Wel 15 Teams deden mee en iedereen
wilde de beker mee naar huis nemen.
Uiteraard was JP Leiden ook van de
partij. Drie tieners en vier jongeren
in één team! Om 13.00 uur begon de
dag met gebed waarna de wedstrijden
begonnen. De teams streden tegen
elkaar voor de felbegeerde beker.
Een beker voor de winst en een JP II
bokaal voor het sportiefste team. Na
heel wat wedstrijden stonden The
B-team en Kan’t FF in de finale. De
spanning steeg … Eerst stond Kan’t

FF voor en leek het dat zij met de beker naar huis zouden gaan. Maar The
B-team haalde punt aan punt binnen. Na felle slagen won The B-team
met zeven punten verschil. Echte

winnaars en de prijs zeker verdiend.
Maar wie zou er met de JP II bokaal
naar huis gaan? Wie was aardig tegen
de scheidsrechters, feliciteerde de
winnende teams en maakt van een
wedstrijd een feestje?
Rock Solid, tienergroep
uit Aarlanderveen had
hem dik verdient. Zij hadden vol blijdschap alle
wedstrijden gespeeld:
alles verloren maar het
sportiefst van allemaal.
Het was een geslaagde
dag met veel jongeren. We
kijken alweer uit naar volgend jaar!

Nicolas
in actie!

Het JP Leiden team

●●●  Het is zomer! De laatste activiteiten van JP Leiden komen eraan. De
vakantie is in zicht en het wordt hoog tijd om een nieuw seizoen klaar te
spelen. Allereerst nog de laatste data voor jou op een rij. ●●●  11 juli Tienergroep 19.00 tot 21.00 uur. ●●●  17 september Youcat 19.00 tot 21.00
uur. ●●●  Zin in een borrel? Houd de JP Leiden 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. ●●●

Rondom de Kerk

27

JP Leiden, ken jij het al? Een jongerengroep met als
doel om God beter te leren kennen om een relatie met
Hem aan te gaan. Achterin de kerk van de HH. Petrus en
Paulusparochie liggen flyers waar precies op staat wat
JP Leiden is. Uiteraard ben je welkom om naar onze activiteiten te komen om samen het geloof te beleven. Ken
jij iemand die op zoek is naar de liefde van God? Deel de
flyers uit en wie weet gaat de katholieke Kerk groeien.
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LAM GODS
H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag, dinsdag en donderdag
van 9.30-11.30 uur. Tel.: 071 - 5310162, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl,
website: www.lamgodsleiden.nl.
Betalingen van de Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47 t.n.v. HHPP Lam Gods Kerkbijdragen.
Overige betalingen, o.a. misintenties: NL53 INGB 0000 3402 15, t.n.v. HHPP Lam Gods.
Pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, e-mail: bie00220@planet.nl.

Mijn ouders zeiden toen mijn naam. Ik moest knielen en de
bisschop zei: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave
Gods.” Hij maakte met olie een kruisje op mijn voorhoofd en
dat gaf me wel een blij gevoel. Daarna liep ik naar pastoor
Van der Bie die een kettinkje omdeed met een mooi kruisje. Ik
vond het een mooie viering, maar het duurde wel lang.
Na de viering gingen we met alle vormelingen op de foto.
Thuis kreeg ik een hele mooie armband. Gefeliciteerd alle vormelingen! 
Nina Joziasse, vormeling

Eerste Heilige Communie

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 4 juli en 1 augustus is
er om 9.30 uur een Eucharistieviering.

Overleden
Woonzorgcentrum
Robijnhof
Op vrijdag 4 juli en 1 augustus
is er om 15.00 uur een viering
in de ‘Vijverzaal’.

Serviceflat Schouwenhove

Enquête voor jonge gezinnen
Kinderen hebben de toekomst, daarin willen wij als Lam Gods geloofsgemeenschap graag bijdragen. Wij willen de activiteiten die
wij aanbieden afstemmen op wat ouders en kinderen aanspreken.
Via de website, dit blad en nieuwsbrieven van de twee katholieke
basisscholen in onze wijken maar ook rechtstreeks werden jonge
gezinnen eind 2013 verzocht een vragenlijst in te vullen.
21 ingevulde formulieren zijn binnen gekomen en geven een wisselend beeld. De respondenten vertegenwoordigen 31 kinderen
van 0 tot 14 jaar. Ook ouders die niet in de kerk komen hebben
gereageerd.
De meeste antwoorden zijn in grafieken en daarna in een powerpoint presentatie verwerkt. Deze is inmiddels gezien door de pastoraatgroep die wil kijken hoe we binnen de Lam Gods kern hiermee
aan de slag kunnen.
Wilt u meedenken? De presentatie staat op www.lamgodsleiden.nl.
Namens de pastoraatgroep, 
Irma Leune

Lunch voor weeskinderen in Eritrea

Lieddag in de Hooglandse kerk
Op zaterdag 17 mei werd in deze Kerk een lieddag gehouden,
een initiatief van de Leidse Studenten Ekklesia en de werkgroep
Haagse Lieddag met als thema ‘Onstilbare tonen en sprekende
beelden’.
Het programma bestond uit een mix van eigentijdse, bekende en
nieuwe liederen uit het repertoire van o.a. Huub Oosterhuis en
het Nieuw Liedfonds. Het sloot aan bij de expositie ‘Toegewijde
Kunst’ waarover in het vorige nummer is geschreven.
De altaarstukken in de Hooglandse Kerk waren de bron voor de
Lieddag. De samenhang van liedteksten, muziek en beelden gaf
aan deze dag een heel bijzondere dimensie.

Op maandag 30 juni en op 28
juli is er om 10.30 uur een Eucharistieviering.

Ruim 100 zangers (onder wie 7 koorleden van de Lam Gods) zongen
in diverse stempartijen enthousiast de prachtige liederen, veelal in
meerstemmige zettingen. De muzikale begeleiding bestond uit
piano, orgel, fluit en klarinet.
De dag werd besloten met een korte Vesperviering, waarbij belangstellenden konden komen luisteren.
Al met al een leerzame dag en ons koor heeft nu al een aantal
liederen op het oog om in de nabije toekomst te zingen in de zondagsvieringen. 
Dini Berbée, dirigente Lam Gods koor

We kunnen terugkijken op een geslaagde lunch op 18 mei in de
tuin van de Antoniuskerk. Het prachtige weer en de aanwezigheid
van contactpersoon mgr. Ham, die ook een dankwoordje heeft uitgesproken in de kerk, zullen daar zeker aan bijgedragen hebben.
We hebben het mooie bedrag van € 300,- kunnen bijschrijven voor
de weeskinderen van Eritrea.
Misschien wat aan de vroege kant, maar we willen u nu alvast
graag uitnodigen voor de volgende lunch voor het project, dan
in de Maria Middelareskerk, op zondag 28 september. U kunt uw
steentje natuurlijk wekelijks blijven bijdragen door de ‘koffiepot’
niet te vergeten, die ’s zondags altijd op tafel staat.

Werkgroep Goede Doelen

Heilig Vormsel in de Petruskerk
Eerst waren er voorbereidingen, waarin we dingen over God leerden en wat er ging gebeuren tijdens de viering. Toen we op 17 mei
bij de Petruskerk kwamen, moesten we naar een zaaltje naast de
kerk. Daar konden we alvast met de bisschop praten en vragen stellen over de viering.
Voor het Vormsel moesten we naar de bisschop met onze ouders.
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Zomerrooster

Op zondag 25 mei hebben vier communicantjes, Jonas, Alannah, Sabine en Fleur, hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Het was een feestelijke viering in de Maria Middelareskerk
waarin pastor Van der Voort voorging.
Fleur schreef dit na de viering: “Ik vond het fijn dat mijn ouders, broers, opa's en oma's, alle andere familieleden en natuurlijk mijn vriendinnen in de kerk aanwezig waren om mijn
eerste Communie te vieren. Ook vond ik het leuk om mijn eigen
Doopkaars aan te steken en om samen de liedjes te zingen.”
Jonas schreef het volgende: ”Ik vond het bijzonder leuk dat ik
de hele kerkdienst voor in de kerk mocht zitten en naast de
pastoor mocht komen staan. Dit was bijzonder om de dienst zo
mee te maken. Heel anders dan in de bank zitten.”
Alannah en Sabine zaten ook te stralen en het applaus aan
het einde zorgde voor een grote glimlach op de gezichten. Na
afloop kregen de kinderen een presentje en de felicitaties van
een heleboel mensen.
De werkgroep (ook op de foto) kan tevreden zijn en bedankt
iedereen die geholpen heeft om de communicantjes een speciale dag te bezorgen!

Na de zomer viering zondag om 11.15 uur
Net als in de Hartebrugkerk begint ook in de Antoniuskerk de
viering op zondag een kwartiertje later. Daar zal niet iedereen
blij mee zijn, maar dat extra kwartiertje geeft wat rust aan
de priester die vaak al in een viering om 9.30 uur elders in
de parochie is voorgegaan. Daardoor heeft hij tijd voor een
praatje met de kerkgangers en hoeft niet meteen in de auto
te springen. Ook hoeft hij niet bang te zijn voor open bruggen
of zoiets om op tijd in de Antoniuskerk te zijn waar gelukkig
altijd een parkeerplaats wordt vrijgehouden. De viering in de
Maria Middelareskerk blijft gewoon om 9.30 uur.
We rekenen op uw begrip.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH. Petrus en Paulus

De MIVA-collecte wordt gehouden op zondag 24 augustus, na
de viering in de Maria Middelareskerk.

In verband met de zomer draait
het secretariaat op halve
kracht van 23 juni t/m 27 juli.
Het Lam Godskoor heeft
zomervakantie van 14 juli t/m
31 augustus. In deze periode
zal er samenzang zijn tijdens de
vieringen op zondag.
Kinderkoor ‘de Vlammetjes’
heeft dankzij een mooie collecteopbrengst (€ 170,-) een
prachtig uitje en gaat dan ook
met vakantie. Zij starten weer
na de schoolvakantie om te oefenen voor de viering eind september.
De maandelijkse catecheseavonden met Marieke Maes
en de maaltijd-plusavonden
houden ook een zomerstop.

Getrouwd
Op 31 mei zijn Gwendolyn
Cazander en Maarten
Benjamin van Hoven getrouwd
in de Maria Middelareskerk.
Wij feliciteren het bruidspaar
van harte met deze bijzondere
dag in hun leven.

Collectes
De Bisschoppelijke Vastenaktie heeft € 678,- opgebracht en
de collecte met Pinksteren voor
de Nederlandse missionarissen
€ 247,-. Hartelijk dank voor uw
bijdrage.
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Op 23 mei overleed Antonie
Gerardus (Ton) de Kruijf op 87-jarige leeftijd. Hij woonde aan de
Jacob Catslaan en was de illustrator van het Leonardusnieuws
en vele misboekjes uit die tijd.
Daarnaast een bevlogen lid van
de MOV groep en zeer actief bij
de Franciscaanse vredeswacht.
Er werd afscheid van hem genomen in de Maria Middelareskerk
waarna hij begraven werd op
‘Rijnhof’. Wij leven mee met hen
die hun dierbare hebben moeten
verliezen.

Pastoraatgroep:
Hannie v.d. Boog
Gonny Bots
Paul Kessler
Irma Leune
Dé Steures
Jan Akerboom

Beheercommissie:
Hans Bots
Frank Hendriks (penningmeester)
Leo Onderwater
Ton Schoof
Maggy van Wijk

Ierse zegenbede
De Heer zij voor je om je de
goede weg te wijzen.
De Heer zij naast je om je in de
armen te sluiten en je te beschermen.
De Heer zij achter je om je te
bewaren voor valsheid.
De Heer zij onder je om je op
te vangen als je valt.
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen om je
te verdedigen.
De Heer zij boven je om je te
zegenen.
Zo zegene je de algoede God.

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.

Lied van vandaag en morgen
Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin,
wij ademen het in
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak,
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.
Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven
H. Oosterhuis

Afsluiting basiscatechese
Een jaar lang bezochten Franca, Gabriela, Jeshe, Ricardo,
Sjoerd, Tjeerd en Wiktoria op maandagmiddag de basiscatechese. Elke week een gezellig uur, waarin we het hadden over de bijbel, de kerk, geloven en vooral over wat dat
voor de kinderen zelf betekent, in de wereld van vandaag.
Dat jaar hebben we op 22 juni afgesloten met een bijzondere viering, waarin ds. John Boon is voorgaan. Zoals gebrui-

kelijk leverden de kinderen op hun eigen manier, in hun eigen woorden een bijdrage aan deze viering. Daarin keerden
thema’s uit het afgelopen jaar terug, zodat alle aanwezigen
konden meegenieten van de sprankelende manier waarop
jonge kinderen hun geloof onder woorden brengen.
Karin van Dorsselaer en Alize de Witt

Vakantietijd
De maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden, ook voor
de Regenboog. Een aantal kringen en werkgroepen slaan een
maandje over. Zo moet u uw oud papier, metaal en kleding
een maandje langer bewaren. Maar veel activiteiten gaan
ook gewoon door, zoals de Regenboogdis op de laatste vrijdag van de maand en het morgengebed en de inloop koffieochtend op de woensdagmorgen. En
natuurlijk kunt u altijd even door
de tuin lopen en genieten van de
bloemenpracht aldaar.
Het Kerkelijk Centrum als gebouw
met daarin het Stiltecentrum blijft
de hele vakantie alle werkdagen
geopend van 10.00 – 12.00 uur.
Op de website www.deregenboogmerenwijk.nl kunt u lezen
welke activiteiten er doorgaan en
wanneer.
En houd u ook ons (nieuwe)
stoepbord in de gaten. Daarop
kunt u telkens lezen wat er de komende dagen te doen is.

Nieuwe dirigent Regenboogkoor
Het was even schrikken toen Peter Scheele aankondigde te
stoppen als dirigent van het Regenboogkoor. In het jaar dat
Peter voor het koor stond hebben we genoten van de aandacht die hij besteedde aan de zangtechniek, en heeft het
koor in ledenaantal en zangvaardigheid een flinke groei doorgemaakt. We zijn Peter zeer erkentelijk voor de wijze waarop
hij het Regenboogkoor het afgelopen jaar geleid heeft.
Voor de benoemingscommissie betekende dit afscheid dat zij
weer snel aan de slag moest om voor een tijdige vervulling
van de vacature te zorgen. De bezuinigingen en fusies in de
wereld van muziek en kerk hadden het voor ons prettige gevolg dat er binnen korte tijd acht reflectanten waren op de
advertentie. Vier van hen zijn uitgenodigd voor een gesprek
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en een proefrepetitie. Elk van deze dirigenten werd ervaren
als een goede dirigent van het Regenboogkoor, waarbij ieder zijn eigen specifieke kwaliteiten heeft.
Voor benoemingscommissie, koor en
AKM viel de uiteindelijke keuze op
Hendrik Vonk uit Utrecht, een tenor
met internationale ervaring op zanggebied. Hij dirigeerde ook menig koor,
orkest en ensemble. Is jarenlang ook
kerkelijk actief geweest als koorzanger
of dirigent en is thuis in zowel de Protestantse- als Gregoriaanse kerkmuziek.
Zijn wijze van dirigeren sluit ook het
meest aan bij wat we inmiddels van Peter gewend waren.
Hendrik Vonk heeft tot onze vreugde de benoeming aanvaard. De eerste repetities en het eerste kooroptreden onder zijn leiding hebben inmiddels plaatsgevonden. We zien
de toekomst van het Regenboogkoor vol vertrouwen tegemoet en verheugen ons op hun bijdrage aan de vieringen.
Voor wie graag zingt en zijn of haar zangtalenten wil inzetten voor de koorzang: nieuwe leden zijn van harte welkom.
Namens de benoemingscommissie, 
John Boon

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

VIERINGEN

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

Geslaagde open source middag
Op 24 mei waren een vijftigtal betrokken Regenbogers naar
de Regenboog gekomen om met elkaar op een informele
manier van gedachten te wisselen over de toekomst van
onze geloofsgemeenschap. De werkgroep Vorming en Toerusting had deze bijeenkomst georganiseerd als een brede
bron van informatie voor de commissie die het nieuwe beleidsplan voor de geloofsgemeenschap voorbereidt. We willen graag een zo breed mogelijk beeld hebben wat de leden
van onze geloofsgemeenschap bezield, waar ze aan gehecht
zijn en wat ze voor dromen hebben.
Uit eerdere gespreksrondes waren de 9 volgende onderwerpen gedestilleerd.
De onderwerpen waren:
- verbondenheid met de moederkerken
- oecumene herdefiniëren
- minder naar binnen gekeerd, meer naar buiten
- kleine kernen (“Rozenkringen”)
- vieringen (themadiensten, diensten gericht op
doelgroepen)		
- visie (zie het Bulletin)
- vergrijzing, gemis aan jongeren
- diversiteit aan geloofsvisies en -beleving (kleurrijker dan
de regenboog)
- geloofscommunicatie, sociale media, website e.d.
Elk onderwerp had een plaats gekregen ergens in de Regenboog. Onder elk onderwerp een gigantische strook papier.
Iedereen was vrij een onderwerp te kiezen. In kleine groepjes werd er dan onder leiding van een gespreksleider over
het onderwerp gesproken. Iedereen kon inbrengen wat hij/
zij kwijt wilde. Als men bij het ene onderwerp zijn zegje gedaan had, kon men naar een ander onderwerp lopen en zich
daar aansluiten bij het groepje pratenden aldaar.
Er werd heel wat afgepraat en heen en weer gelopen. Na 2
uur stonden alle stroken papier vol opmerkingen en ideeën.
De commissie beleidsplan kan aan de slag!

Is er een Jongerenviering in het
JOP-voorheen zaal-1
zie : www.deregenboogmerenwijk.nl

Eucharistieviering op
donderdagavond 10 juli
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 een Eucharistieviering
opdragen in het Stiltecentrum.
De eerstvolgende viering is op
10 juli om 19.00 uur
We nodigen u van harte uit
om aan deze vieringen deel te
nemen.

Morgengebed en inloop
koffieochtend
In de vakantieperiode is er
geen morgengebed op de
woensdagmorgen.
De inloop koffieochtenden
gaan wel door. U bent vanaf
10.00 uur van harte welkom.

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.
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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
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.
In augustus is er geen inzameling

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.

Computer gezoch

t:

Voor de administ
ratie en
het internetbank
ieren van
de AKM, wordt no
g gebruik gemaakt va
n een
oude Windows XP
computer. Aangezien M
icrosoft
aangeeft dat Win
dows XP
sinds april niet m
eer veilig
is, is de AKM met
spoed
op zoek naar een
‘nieuwe
tweedehands’.
Wie kan ons help
en?
Namens de AKM
,
Wilbert Bots

De stilte is uw huis
U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is Uw huis.
Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend;
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor mij bent.
Ik zoek de stilte, zoek een rust
die ruimte maakt in mij.

Ontdekken, ook om door te geven

Ter markering van dit jubileum wordt
in de zomer in de Sint-Pieterskerk en
het Begijnhofmuseum in Turnhout met
een expositie de geschiedenis van Sacramentsdag verteld; en in het gemeentemuseum Jacob van Horne in Weert
zijn prachtige monstransen te zien.

Voor het komende seizoen 2014-2015 is er weer een
ruim aanbod voor geloofsverdieping. Op diverse plaatsen vinden bijeenkomsten plaats, overdag en ’s avonds.

In 1208 kreeg de later zalig verklaarde
Juliana van Cornillon visioenen, waarin
werd opgeroepen tot verering van het
Allerheiligste. Zij gaf dit door aan aartsdiaken Pantaleon en de bisschop van
Luik. In 1246 voerde de bisschop van Luik voor zijn bisdom het
feest van Sacramentsdag in. Toen Pantaleon paus werd, besloot
deze als Urbanus IV in 1264 het Hoogfeest voor de hele Kerk in te
voeren. De invoering van Sacramentsdag leidde tot de ontwikkeling van nieuw liturgisch vaatwerk: de monstrans. De conservator
in Weert vertelt: “Van voor de Reformatie is nauwelijks liturgisch
vaatwerk overgebleven. Er is nog wel wat, maar het meeste heeft
de tijd met alle oorlogen en roof niet overleefd. In het Brabantse
is wat meer overgebleven, in het Museum van Religieuze Kunst in
Uden, bijvoorbeeld. Meer informatie over de exposities vindt u op
www.museumweert.nl en www.begijnhofmuseum.be.

Een kleine greep uit het geplande
catecheseaanbod:
- Geloof, Hoop en Liefde (Bas van Pampus pw)
- Waar heb ik dit aan verdiend? (pastoor Van der Bie)
- Teksten uit de Karmeltraditie (Marlene Falke-de Hoogh pw)
- Stemmen uit de Vroegste Kerk (pastoor Smith)
- Onbekende heiligen (hele PT)
- Natuurlijk de Alpha-cursus, inmiddels al door zo velen hier gevolgd.
Meer hierover in het volgende nummer van Rondom de Kerk.
Begin september ligt de Catechesefolder voor u klaar in de kerk of op
het secretariaat.
Mocht u zelf een thema of onderwerp naar voren willen brengen, dan
kunt u dat aangeven bij de Pastoraatgroep van uw kern. Die zorgt dan
dat het bij het Parochieteam belandt.
U weet hoezeer ook deze Paus Franciscus allen uitnodigt ons in de rijkdom van het geloof verdiepen. Wat we niet weten, kunnen we niet beleven en doorgeven. Laten we ook nooit denken het ‘al wel te weten’, want
we weten vaak meer niet, dan wel. En er is nog zoveel te ontdekken!
Namens het PT,Pastoor Smith

Ik adem op, ik ben gerust

Erik Idema,
Hoofdredacteur ‘Kind op zondag’.

Ron

en voel U heel dichtbij.

m scholen...
do

Visser ‘t Hooft Lyceum: “Er is ruimte voor godsdienst”

Vlak voor Pasen begeef ik me naar de
Kagerstraat 1, waar een locatie van deze
christelijke middelbare school is. Ik heb een gesprek met twee van de drie godsdienstdocenten, Marie Heleen
Lüchinger (RKK) en
Dirk Zwitser (PKN).
Voordat je de school
binnentreedt zie je
een groot gedicht op
de muur (zie foto), het
gaat over een visserman (Jezus). Op school
zitten zo’n. 1200 leerlingen en gemiddeld
genomen is 10% katholiek, 20 % protestant,
10 % moslim en de rest
(60%) niet religieus.
De docenten zijn beiden dankbaar dat hun vak serieus wordt genomen op school. Leerlingen krijgen daadwerkelijk een beoordeling, die vanaf de bovenbouw meetelt in overgangen en bij het
eindexamen. Er is een beleid en kader dat ze mogelijkheden geeft
om hun lessen te geven. “Alles seculariseert in rap tempo om ons
heen, maar hier is nog geen godsdienst-vijandig klimaat”, aldus
Dirk. Volgens het rooster krijgen leerlingen één of twee uur godsRondom de Kerk 28 Juli/Augustus 2014

Door Bas van Pampus, pastoraal werker

dienstles op school. Ongeveer de helft van de docenten voert dagelijks een dagopening in de klas, meestal vanuit eigen creativiteit.

Uitspringende christelijke happening
Gebeden op school wordt er niet meer, daarmee heeft een te groot
deel van de leerlingen geen enkele affiniteit. Een uitspringende
christelijke happening van de school is de jaarlijkse Kerstviering in
de Hooglandse kerk, waar zo’n 800 mensen op af komen. Deze viering
is vrijwillig voor de leerlingen en toegankelijk voor ieder. Daarnaast
worden soms vanuit de school goede doelen ondersteund. In 2012 is
er een bijzondere reis ondernomen door Marie Heleen met leerlingen
naar een sloppenwijk en ziekenhuis in India. Ze hebben daar onder
meer Engelse les gegeven en zo hun maatschappelijke stage inhoud
gegeven! Hoe is het zichtbaar dat deze school christelijk is? Beide
docenten antwoorden; “Het grote glas in lood raam laat Jezus als
leermeester in een korenveld
met zijn leerlingen zien (zie
foto), het gedicht buiten op
de muur en in het logo van de
school zit het bekende visje.”
Dankbaar neem ik afscheid, nadat ik hen heb aangeboden een
rondleiding in een van onze kerken te willen verzorgen. Dirk wil
daar wel gebruik van maken.

Ro
n

Sacramentsdag bestaat 750 jaar

illigers
ijw

Vakantie

m de Vr
o
d

Geert-Jan (45)
en Lisette (41) van den Kieboom
Vrijwilligers De Regenboog
Wat doen jullie precies?
Lisette: Wij verzorgen met z’n tweeën een paar keer in het
kwartaal de kindernevendiensten bij de Regenboog. Eerder
deden we daar bruggroepen, groepen waarin brugklassers worden uitgenodigd om hun vragen te stellen over de
kerk, maar waarbij we ze ook kennis lieten man met andere
geloofsaspecten om ze zo te betrekken. We gingen bijvoorbeeld ook in een moskee of synagoge kijken. Daarnaast deden we ook mee aan gespreksgroepen voor jonge gezinnen.
Hoe gaan die kindernevendiensten in hun werk?
Geert-Jan: We bereiden thuis een dienst voor aan de hand
van. het blad Kind op Zondag. Vaak hebben we daarbij ook
contact met de voorganger van die dag om een en ander af
stemmen. Meestal vraagt de voorganger de kinderen naar
voren voor een inleidend verhaaltje en daarna vragen we de
kinderen mee te komen naar de kindernevendienst. De ene
keer zijn het er zes, de andere keer zijn het er 14. We verdelen ze globaal naar leeftijd in twee groepen, een knutselgroep en een discussiegroep, met vaak heel levendige en
geanimeerde gesprekken. Na afloop vraagt de voorganger
soms aan de kinderen om te vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Daarnaast organiseren we elk jaar in de kerk
een Kinderkerstfeest, waarvoor we ook alle scholen in de
Merenwijk benaderen.
Wat inspireert jullie?
Geert-Jan: Geloof is voor ons erg belangrijk. En we komen
graag in de Regenboogkerk. De mensen zijn er erg sociaal,
het geeft een heel vertrouwd gevoel. We zijn in de Regenboogkerk getrouwd, en onze kinderen zijn er gedoopt. Zelf
ben ik katholiek opgevoed, maar ik vind het heel verfrissend om hier al die verschillende voorgangers tegen te komen en al die verschillende soorten uitleg te horen. En dat
geloof willen we graag doorgeven.
Is religie belangrijk in de opvoeding?
Lisette: Het is voor ons erg belangrijk dat onze kinderen
het geloof in hun opvoeding meekrijgen, en daar willen we
graag aan bijdragen met de kindernevendienst. Als je denkt
‘een ander doet het wel’ dan bloeden dingen dood. En een
kind van 9 moet je stimuleren. Daarom is het ook zo leuk
dat kinderen in de Regenboog ‘litas ‘zijn, liturgisch assistent, het met allerlei dingen op het altaar helpen. Zelf ben
ik van oorsprong gereformeerd, en ik ‘moest’ vroeger echt
mee naar de kerk. In de kerk moet het leuk zijn voor kinderen, en daar willen wij graag aan bijdragen. Later kunnen
ze hun eigen keuze maken.
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Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: Viering

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 28 juni tot en met 7 september 2014
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GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
Vieringen in:
Mb = Meerburgkerk
Mw = De Menswording
SJ = Sint Jans Onthoofding
CD = Christus Dienaarkerk
Ant = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk
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