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De heilige Laurentius

“Alles wordt helder in het Licht”
Tot 2 februari 2016, als ons bisdom
zestig jaar bestaat, vieren we het
H. Laurentiusjaar. Laurentius is de
patroonheilige van ons bisdom. Met
het uitroepen van dit Laurentiusjaar
wil bisschop Van den Hende ons nog meer
bewust te maken van de verbinding van ons
leven en geloof met de zorg voor onze naasten.

was Laurentius de rechterhand van
paus Sixtus II. Opvallend hierbij is
zijn dienstbaarheid en gehoorzaamheid jegens zijn bisschop. Bij de arVoor Laurentius hoorden zijn geloof
restatie van Sixtus was Laurentius in
en God en het verrichten van daden
tranen. Sixtus voorspelde toen zijn
van barmhartigheid bij elkaar als één
naderende dood: “Over drie dagen zul
opdracht. Inmiddels zijn er al een
je mij, de priester, volgen als een goede
paar activiteiten in onze parochie in
leviet.” En paus Sixtus overhandigde
het kader van dit jaar geweest, zoals
hem de schatten van de kerk, het libijvoorbeeld de Week van Barmharturgisch vaatwerk, met de bedoeling
ze aan de armen uit te delen. (Zie ook
tigheid in de Veertigdagentijd. Zie
pagina 32-33).
Rondom de Kerk 6 voor een impressie
Laurentius kende geen angst toen
van deze week. In het najaar volgen
de ‘San Lorenzo fuori le Mura’ (Sint
meer initiatieven.
Laurentius buiten de Muren), een van hij oog in oog stond met zijn beulen.
Ondanks hun bedreigingen sprak hij:
de zeven hoofd- of pelgrimskerken
‘De schatten van de kerk’
“Mijn nacht kent geen duisternis; alles
in Rome. (Hierboven deze kerk van
is een en al licht.”
Laurentius stierf op 10 augustus 258 binnen).
de marteldood in Rome. Hij werd aan Laurentius’ uitspraken over ‘de
Toen in 1956 het
de Via Tiburtina in de daar uitgegra- schatten van de kerk’ zijn overgelebisdom Rotterdam
ven catacomben bijgezet. Op zijn graf verd en rijk gedocumenteerd. De oudwerd opgericht, koos
liet keizer Constantijn in 330 een
ste berichten vinden we bij de
bisschop Jansen als
kerk bouwen, die wij nu kennen als
H. Ambrosius (†397). Als aartsdiaken
wapenspreuk deze
Mgr. Jansen. tekst, ontleend aan
Gewijzigde openstelling Centraal Secretariaat
het breviergebed van 10 augustus, de
feestdag (en sterfdag) van LaurenHet Centraal Secretariaat van de HH. Petrus en Paulusparochie is beperkt open in de
tius: ‘Omnia in luce clarescunt’ – In
vakantieperiode. Het secretariaat is helemaal gesloten van 13 juli tot 3 augustus,
het Licht komt alles tot helderheid.
maar de e-mail wordt wel gelezen. Van 3 augustus tot 17 augustus is het secretariPastoor Jaap van der Bie
aat open op maandag- en donderdagmorgen.
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Berichten parochiebestuur en parochieteam

God en onze medemens niet vergeten
H. Vormsel in de Josephkerk

Foto: Harry Stuurman

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester en Margreet Onderwater
(in de zomer gewijzigde openingstijden, zie pg. 1),
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: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 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.

De eerste helft van 2015 alweer voorbij. Waar blijft de tijd! Juli en augustus zijn de vakantiemaanden in onze parochie. Alles ligt stil. Geen
catechese, geen vergaderingen, geen repetities van de zangkoren.
Even helemaal niets.

Column Vakantie...
Kerk en Samenleving
l

Zorg bloeit op in de Keukenhof

De favoriete plek van... Folly Hemrica
Hartebrug
l

Smulders, Paul Schuivens, Gabriela
Frontczak, Wiktoria Frontczak,
Elvira Dierikx, Luc Ravensbergen,
Kate Uwimana, Toby Schoppink, Neil
Eshuis en Elly Wels (volw.). Monique
Boezaart (volw.) kon helaas wegens
ziekte niet deelnemen. De bisschop
sprak alle gevormden in de kerk:
“Denken we nog wel aan de kracht
van de Heilige Geest? De liefde van
God is zo moeilijk zicht baar in onze
wereld. We hebben de H. Geest echt
nodig! De H. Geest is een geschenk
voor onszelf en voor onze omgeving.
En maakt ons gelukkig om ook anderen gelukkig te kunnen maken.”

Geraakt door armoede

In dit Laurentiusjaar is extra aandacht voor diaconie, de zorg om mensen
in problemen in de eigen omgeving. De DVD, ‘Geraakt door armoede’,
laat zien dat diaconie een taak is voor elke parochiaan: www.youtube/
tuKSNasd9mw. De DVD is ook te krijgen bij het Centraal Secretariaat.
De crisis lijkt voorbij, maar veel mensen merken daar weinig van. Door
werkloosheid, echtscheiding of ziekte
zijn er minder inkomsten of wordt
het leven flink duurder. 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: meer aanvragen en grotere bedragen. Mensen met schulden kloppen
aan voor betaling van de tandarts.
Hun kleine leefgeld kan deze onverwachte uitgaven niet opvangen. Ook
springt de IPCI meer bij om huisuitzetting te voorkomen: de start van
schuldhulpverlening kost tijd, en er
moet wel twee maanden huur worden
betaald. De IPCI werkt samen met o.a.
SUN (Stichting Urgente Noden), de
bedragen overstijgen vaak de mogelijkheden van de IPCI.
Verdubbeling van de uitgaven
De IPCI brengt jaarlijks dit verslagje
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uit omdat het geld ooit via collectes
is bijeen gebracht voor de ‘noden
in de directe omgeving’. Het kan
bij deze noden om een parochiaan
gaan, maar vaak ook niet. Aan de
individuele aanvragen, die de IPCI
meestal via De Bakkerij, Schuldhulpmaatje of maatschappelijk
werk krijgt, is in 2014 meer dan
€ 10.000,- besteed, het dubbele van
2013! Ook droegen we € 3000,- bij
aan de Kerstbonnenactie, bedoeld
voor gezinnen die bijna niets hebben. En er is een verplichte afdracht aan de caritas van het bisdom en steunen we de lokale Zonnebloem, de Voedselbank en Stichting
Leergeld.
Kent u iemand, die in financiële
problemen zit en overal bot vangt,
laat het ons weten: IPCI, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden of ipcileiden@gmail.com is voldoende.
Steun ons werk via NL23 ABNA
0566.3151.49 t.n.v. IPCI Leiden.

Tijd voor jezelf. Tijd om erop uit te
gaan. Even naar een andere omgeving, even alles achter je laten. Genieten van al het mooie wat er op de
wereld is. De een gaat naar een ander
land, genietend van al het mooie en
de cultuur van dat land. De ander
zoekt graag de natuur op. De rust en
de stilte. Genietend van Gods schepping. Weer een ander gaat varen. Als
je gaat varen, bijvoorbeeld over een
van de grote wereldoceanen, dan
besef je pas hoe klein je bent.

Niet iedereen kan met vakantie
Weer een ander blijft thuis, omdat
het niet mogelijk is om met vakantie
te gaan. Mensen in onze parochie
die ziek zijn. Mensen die het afgelopen jaar hun man of vrouw hebben
verloren, mensen die eenzaam zijn,
het zijn meer mensen dan u denkt.
Het is goed om tijdens onze vakantie
voor deze mensen te bidden. Of als
u in een kerk komt, brand eens een
kaarsje voor deze mensen, of bidt
een Wees gegroetje voor hen. Ze hebben het al vaak moeilijk genoeg.

Tijd van bezinning
Naast dit alles, zou de vakantie ook
een tijd van bezinning moeten zijn.

De rust en de stilte kunnen ons daar
heel goed bij helpen. ‘Waar de mens
zwijgt, daar spreekt God’ is een uitspraak die waar is en inhoud heeft.
God tot je laten spreken…in de stilte
van de natuur, in de kracht van het
zeewater. God danken voor al het
goede, van wat wij mogen ontvangen. Of vragen om kracht en sterkte
als het niet zo goed met ons gaat.

Nieuwe energie

l

Mede namens de andere leden van
het parochieteam wens ik u allen een
goede en biddende vakantieperiode
toe.
Diaken Gerard Clavel

l
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Tien jaar Regenboogdis

Rondom boeken
l

28

ZZP-er pastor Van der Voort

RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)
l

27

Genieten op het KJD-festival

Lam Gods
l

24

Benefitconcert Hospice Xenia

Jongeren Info
l

22

‘Open Kerk’- en ‘Open Toren’-middag

Sint Petrus
l

21

Vijf jaar Kringloopwinkel De Stal

H. Lodewijk
l

20

Broodnodig

H. Laurentius

Vakantie komt van het Latijnse
woord ‘vacare’, dat ‘leeg zijn’ betekent. Voor diegenen die op vakantie
gaan, zij gaan hun accu weer opladen. Opladen met nieuwe energie.
Toch kunnen wij ons ook opladen
met ‘geestelijke energie’. Geestelijke
energie, die wij van Jezus kunnen
en mogen ontvangen. Zonder Jezus
kunnen wij niets. Probeer ook in de
vakantietijd te genieten van geestelijke energie. Deze energie, is de
beste energie die er is. Laten wij ons
opladen met die geestelijke energie!

17

Barbaravereniging 80 jaar

Kinder Hoek
l

14

Eritrese gemeenschap in de Joseph

Sint Jan’s Onthoofding
l

12

Cultuur Historische wandeling 2015

OLV Hemelvaart/Sint-Joseph
l

9
10

Hartebrugkoor in Italië

De Goede Herder
Hier staan de 33 vormelingen, die op
6 juni het Sacrament van het
H. Vormsel van bisschop Van den
Hende ontvingen: Esther van
der Salm, Marijne Martinali, Eva
Goemans, Frederique Buitelaar,
Melissa Wilhite, Daan Koot, Michel
Kort, Fien van der Arend, Yoline
Toet, Bram Wisse, Stijn Vink, Lieke
Soullié, Samuel van der Schoor,
Valentijn van der Schoor, Bolfenk
van Soest, Domen van Soest, Ralph
van Noort, Xylander Parqui, David
Sonneveld, Alexander Pizarro de
la Iglesia, Mette Tros, Solène
Hanssen, Carla Kirschner, Jan

5
6
6

32

Leven met Thomas Merton

Rondom de Vrijwilligers
Liturgiekalender

33
34

In gedachten...
Goed doen
is het juiste gebruik
van de vrije wil.
H. Augustinus van Hippo,
bisschop, theoloog, filosoof en Kerkvader
13 november 354 – 28 augustus 430
Rondom de Kerk 3
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Berichten van...

Parochieteam

Parochiebestuur

Een goed begin...

De tent uit?

Als ik een van de scholen bezoek, vraagt een leerling: “De
pastoor woont toch in de kerk en wat doet hij daar?” Nu
weten de meeste parochianen gelukkig wel dat noch onze
pastoors, noch de diaken en de pastorale werkers in de
kerk wonen, maar de vraag naar wat het parochieteam doet
leeft zeker.

Merk dat hier en daar de energie minder wordt aan het eind
van het werkseizoen en ook dat irritaties toenemen. Ikzelf
ben in elk geval toe aan vakantie, simpel met de tent. De
diocesane nota ‘Tent van God’, elkaar de tent uitvechten,
zijn associaties die bij me opkomen.

Maar dan ... Hoe saai is de opsomming van gedane en voorgenomen werkzaamheden? Misschien is het daarom aardig iets te
vertellen over hoe wij, als leden van het PT, in het algemeen de
dag beginnen en hoe we met elkaar samenwerken.
Een dag in het pastoraat begint met gebed en het opdragen of
bijwonen van de H.Mis in Leiden of op de thuisbasis. Immers:
dienstbaar mogen zijn aan mensen is prachtig maar als, in de
breedste zin van het woord, onze zielzorg niet gedragen wordt
door een persoonlijk geloof is ons handelen hoe goed bedoeld
ook, leeg en zonder richting. Aan het vermogen om lief te hebben gaat het je bemind weten vooraf. Met andere woorden: een
goed begin is het halve werk.

Mag het een beetje minder?

Samenwerking
Pastoor Jeroen
Smith en pastoraal
werker Bas van
Pampus vormen
vaak een duo, en
dat geldt ook voor
pastoor Jaap van
der Bie en pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh. Door zijn
heel eigen werkzaamheden, huisbezoeken en veel uitvaarten,
werkt diaken Gerard Clavel met iedereen samen. We overleggen
als team iedere twee weken, en bespreken dan het wel en wee
van de verschillende kernen en van de parochie als geheel. We
doen verslag van onze werkzaamheden en lopende projecten.
Tussen het tweewekelijkse teamoverleg is er werkoverleg, ook
via telefoon en/of mail. Bij uitvoering van de verschillende taken en langlopende of kleine projecten wordt vaak in kleiner
verband gewerkt, met ondersteuning van vrijwilligers.

Enkele voorbeelden
De pastoraal werkers deden samen de bezoeken aan scholen, en
overlegden over wat we de kinderen vertellen en hoe we kunnen
helpen bij vieringen. Met de identiteitsbegeleider van het SCOL,
Elisabeth Boddens Hosang, zijn de activiteiten geëvalueerd. De
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel
werd samengewerkt aan Werkplannen en aan de avonden voor
de voorbereiders. Pastoor Jaap van der Bie en diaken Gerard
Clavel verzorgden de parochiële Ziekendag, Bas van Pampus en
pastoor Jaap Van der Bie deden de voorbereiding van de diocesane visitatie van Vicaris van der Helm.

In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat sommige kernen
zich ernstig zorgen maken over de hoge kosten van de grote parochie. Het bestuur deelt de zorgen, daar heb ik op deze plaats
vaker over geschreven. Ik zie het echter als een gezamenlijk
probleem, niet als iets dat ‘ze’ maar op moeten lossen. Tenslotte
zijn we vrijwel geen nieuwe dingen gaan doen na de fusie (tot
verdriet van velen), dus dat verklaart het oplopend tekort niet.
De centrale kosten waarop gemopperd wordt, betreffen vooral
de kosten van het pastorale team, dat na de fusie niet groter is
geworden dan daarvoor. Toch neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid en heeft besloten dat het team eind dit jaar een
stuk kleiner moet zijn. Hoe we dat gaan bereiken, wie het raakt
en hoe het werk herverdeeld gaat worden, is nog onderwerp van
gesprek.

Meer te kiezen en te doen
Het betekent hoe dan ook, dat er meer door de vrijwilligers gedaan moet worden. “Maar die hebben al zoveel te doen”, hoor ik
u verzuchten. Dat is juist. Of er staan nieuwe vrijwilligers op na
lezing van dit artikel, of bepaalde activiteiten zullen stoppen.
Een andere ‘oplossing’ is het sluiten van kerkgebouwen, waardoor de beschikbare menskracht beter kan worden ingezet. Het
bestuur beseft heel goed, dat sluiting ook betekent dat vrijwilligers ermee ophouden. Ideale oplossingen bestaan helaas niet.
We prijzen ons gelukkig dat in ons bisdom lokaal beslist mag
worden over kerksluiting, maar dat is meteen ook lastig kiezen
want ‘niets doen’ is geen optie. Veel argumenten worden in de
media uit hun ‘bezield verband’ gerukt en gaan een eigen leven
leiden. We hebben teveel gebouwen voor het aantal voorgangers
en kerkgangers.
De parochie moet Gods volk onderweg zijn. In het oude testament wilde JHWH eigenlijk geen tempel. De apostel Paulus was
tentenmaker. “Neem uw tent op en wandel.” Dat ga ik de komende weken doen in Frankrijk, en kerken bezoeken waar op
de deur geprikt staat dat er eens in de
maand een priester
langskomt voor de Eucharistie…..
Wilbert van Erp,
vice-voorziter
HH. Petrus en
Paulusparochie

Een mooi product van onze samenwerking als team vindt u binnenkort in de nieuwe catechesefolder, met opnieuw een ruim
aanbod. In dit nummer van Rondom de Kerk staat alvast een
voorproefje!
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker
Rondom de Kerk 4
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Kerk en Samenleving

De vakantieperiode breekt weer aan, twee maanden
rust, in ieder geval op vele kerkelijke fronten. We
verheugen ons op mooi weer, aangenaam samenzijn met familie en vrienden en velen onder ons willen ook graag nieuwe ervaringen opdoen in andere
landen, de lokale bevolking ontmoeten en genieten
van bijzondere gerechten!
Je hebt bijvoorbeeld een vakantie geboekt op het
mooie eiland Kos in Griekenland. En dan zie je mensen meer dood dan levend aanspoelen. Of je komt
op het station in de mondaine stad Milaan in Italië
aan, en je ziet honderden mensen, uitgeput en ziek,
wachtend op betere tijden. De confrontatie kan niet
wreder zijn: voor beide kanten denk ik. Net zoals
wanneer je aankomt op het station van de mondaine stad Milaan, waar honderden zieke en uitgeputte
mensen wachten. Wachten, op wat en wie?
Als individuele vakantieganger ben je machteloos
in zo’n situatie. Wat kun je doen? Een Britse toeriste op Kos zei huilend: “Hoe kan ik nou op een terras
lekker gaan zitten eten?” Ook Italië en Griekenland
zijn machteloos, de migranten en vluchtelingen die
op hun kusten aankomen, kun je natuurlijk niet aan
hun lot overlaten. Maar al die mensen in zo korte
tijd opnemen is voor Griekenland en Italië bijna niet
te doen. Vandaar het overleg in EU-verband: om
andere Europese landen te bewegen ook mensen op
te nemen. Op het moment dat ik dit schrijf, is hierover nog steeds geen overeenstemming. Het gaat
om zo’n 40.000 mensen voor alle andere EU-landen,
ongeveer 80.000 blijven in Italië en Griekenland. En
dat terwijl in armere landen als Jordanië, Turkije en
Libanon miljoenen mensen opvangen, vooral Syriërs
die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Het zit mij
dwars dat over het opvangen van die 40.000 mensen in de EU zó lang moet worden gesteggeld.
Zou dat het verschil uitmaken? Hoe rijker en welvarender een land, hoe moeilijker het is om gastvrij te
zijn voor vreemdelingen en hen een kans te bieden?
Of zelfs wat bang dat de samenleving niet meer zo
blijft zoals die nu is en ingrijpend wijzigt?
Wij kunnen als individu deze problemen niet oplossen. Wel kunnen we in onze vakantietijd aan al die
ontheemde mensen denken en extra bidden voor
hen. Zij hebben het veel minder of helemaal niet
getroffen in hun leven. En God danken voor ons leven in Nederland.
Joke Sorgdrager,hoofdredacteur

In mei verscheen het jaarverslag
2014-2015 van M25 Leiden Regio. Projectleiders Tamara Breton
en Gerda Pieters werden voor diverse uitdagingen gesteld!

Zondag 19 april verfden deelnemers van M25 maskers, samen met een
aantal dak- en thuisloze jongeren. Straatpastor Folly Hemrica leidde de
middag. Vrijwilligers zorgden voor lekker eten en drinken en er hing
een gezellige sfeer in De Bakkerij.

deel aan
activiteiten van het diaconaal jongerenproject van De Bakkerij. Nooit
eerder was de diversiteit in programma’s voor stageweken, projectdagen
Zoals een activiteit voor 104 leerlin- en de lintstage door het jaar heen,
groter dan het afgelopen seizoen.
gen van het Visser ’t Hooft Lyceum
M25 Leiden Regio bloeit als nooit teter ondersteuning van de Voedselbank, een jongere helpen bij een
voren: in het aantal betrokken schotheatervoorstelling om homoseklen, het groeiend aantal actieve jonsualiteit bespreekbaar te maken op geren en de contacten met een steeds
scholen in Leiden, een M25 Stagegroter netwerk van organisaties en
instellingen. U kunt het Jaarverweek rond Zorg en met aandacht
voor ouderen en vluchtelingen. Het slag M25 Leiden Regio opvragen via
was allemaal succesvol. In de afgeinfo@debakkerijleiden.nl of 514 49
lopen tijd namen liefst 296 jongeren 65. Zie ook www.m25leiden.nl.

Help mensen in laatste levensfase
De Stichting Terminale Thuiszorg
Leiden en omstreken zoekt vrijwilligers die het mede mogelijk maken
voor mensen om thuis de laatste
levensfase af te sluiten. Ze worden ingezet bij de mensen thuis in
hun eigen vertrouwde omgeving,
om familie en mantelzorger(s) te
ontlasten. Zij kunnen zorg overnemen, zodat familie even tijd voor

Bisdom Rotterdam

Vakantie…

M25 op zoek naar verhaal
achter maskers

Wereldkerk

Rondom...

Jaarverslag
M25 Regio

zichzelf heeft. De taak van de vrijwilligers is aanvullend op die van
de mantelzorger(s) en de thuiszorg.
Vrijwilligers volgen trainingen om
dit werk te kunnen doen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met coördinator Annette Kemerink,
06 51 00 20 71 of terminalethuiszorg@gmail.com. Zie ook www.
terminalezorg.vptzleiden.nl.

Nationale Bedevaart Brielle
Op zaterdag 11 juli is weer de Nationale Bedevaart
naar de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle. In 1572
zijn hier 19 rooms-katholieke geestelijken uit Gorcum
gemarteld en opgehangen: zij weigerden hun geloof
in de Eucharistie af te zweren. Er is ook 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
op www.bisdomrotterdam.nl. In juli en augustus is het heiligdom dagelijks
van 13.00 tot 17.00 uur open. Zie ook www.martelarenvangorcum.nl.

Eerst werd de buitenkant van het
masker beschilderd: hoe mensen ons
van buiten zagen en hoe we wilden
dat een ander ons zag. Dit zorgde
vooral voor maskers met vrolijke
kleuren en veel positieve symbolen
zoals de zon, hartjes en mooie landschappen. Daarna werd het serieuzer,
want nu moesten we de binnenkant
schilderen. Die moest laten zien hoe
je je voelde. De één gebruikte alleen
maar gekleurde vlakken en de an-

der gebruikte woorden. De maskers
waren heel verschillend en iedereen
ontdekte ook nieuwe dingen over
zichzelf.

Mooie en zware verhalen
Tijdens het verven zaten we in kleine
groepjes. Het bijzondere was dat de
groep van M25 en de groep jongeren
elkaar normaal gesproken niet snel
zou tegenkomen en dat maakte de
middag uniek. Nadat de maskers ge-

Een opgeknapte tuin en
een schoon huis

Het opvanghuis Makaazi ya Imani in Leiden ZW blijft voorlopig, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de bed/bad/
brood-voorziening van de gemeente Leiden. In het opvanghuis zijn steeds wisselende gasten, die op verhaal kunnen
komen. Het huis was dringend toe aan een grote schoonmaak en ook de tuin kon wel een opknapbeurt gebruiken.
Leerlingen van het Kalsbeek College uit Woerden deden in
de week van 13 tot 17 april hun maatschappelijke stage in
Leiden. M25 Leiden had voor hen een gevarieerd programma
samengesteld rond het thema Zorg. Op donderdag werd zo het
opvanghuis van boven tot onder gesopt en schoongemaakt.
Ook werd de voortuin goed aangepakt. De materialen hiervoor werden door Tuincentrum JK van den Dool kosteloos ter
beschikking gesteld! Een prachtig gebaar van zorgen voor
diegenen die het minder hebben. In de achtertuin werd onkruid getrokken, gesnoeid en een moestuin aangelegd. Door
één van de bewoners werd dankbaar gebruik gemaakt van de
extra handen om intern van kamer te verhuizen.

Op 18 juni is een nieuwe encycliek van paus Franciscus verschenen. Deze encycliek is gewijd aan de schepping en de klimaatproblematiek. In een volgende
Rondom de Kerk leest u hierover meer. Een encycliek is een belangrijke pauselijke brief, waarin de bisschop van Rome zijn leergezag als universeel herder
inzake geloof en zeden uitoefent. Franciscus’ eerste encycliek heette Lumen
Fidei (29 juni 2013). Het was het laatste deel van de door paus Benedictus XVI
geschreven trilogie over de theologale deugden Geloof, Hoop en Liefde.

5 Juli/Augustus 2015

Zorg bloeit op in de Keukenhof

Na de beëindiging van de Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA) per 1 maart dit jaar, kunnen Franstalige Afrikanen natuurlijk bij De Bakkerij terecht voor ondersteuning, en ook voor allerlei plannen.

Nieuwe encycliek van paus Franciscus

Rondom de Kerk

Jongeren bezig
droogd waren, vertelde iedereen
met de maskort over zijn masker. Er waren heel
kers. Staand:
mooie verhalen, maar ook zware
Folly Hemrica.
verhalen. Iedereen deed enthousiast mee en dat maakte het een
geslaagde dag. ‘Maskers’ werd georganiseerd door M25 Leiden Regio,
straatpastor Folly Hemrica en de
Stichting Jongeren in Nood.

Willemijn Griep
Zie ook het interview met
Folly Hemrica op pagina 9.

Rondom de Kerk

Hoe is het om zorg te verlenen? Wat betekent het om zorg te
ontvangen? Op zulke vragen zochten 16 leerlingen van het
Kalsbeek College uit Woerden tussen 13 en 17 april een antwoord. M25 Leiden hielp met een gevarieerd programma.
Op vrijdag 17 april, liepen de jongeren een dag achter de rolstoel
om bewoners en mensen van de dagverzorging van Wooncentrum
De Parelvissers een onvergetelijke dag te bezorgen in de Keukenhof. De dag begon bewolkt en fris, maar dat mocht de pret niet
drukken. Bij de ingang kreeg iedere jongere een rolstoel-voorde-dag toegewezen. Wel spannend in het begin, wat trof je aan?
Is iemand aanspreekbaar? Of zwaar invalide? Moet je helpen met
eten en de toiletgang? De M25-hesjes en naamstickers hielpen
de eerste gesprekken op gang. Na koffie, thee en appelgebak bezochten we in drie groepen het park: bloemen benoemen, routes
zorgvuldig kiezen of juist vermijden, de souvenirwinkel bezoeken, poseren voor de fotograaf, picknicken, keuvelen, ijsjes eten
en boterhammen delen. Moe maar tevreden ging de stoet in één
lange optocht richting uitgang, waar jong en oud afscheid van
elkaar nam.
6
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De favoriete plek van ...

Folly Hemrica:
“De mensen
inspireren mij”
Een plaats van beloften en verwachtingsvolle drukte. Een plaats
waar rails beginnen die je naar
je werk kunnen brengen, maar
ook naar de andere kant van de
aardbol. Zo zien veel mensen een
station als Leiden CS. Maar datzelfde station herbergt ook een
heel andere wereld van mensen
zonder onderdak voor wie veel
dingen niet zo vanzelfsprekend
zijn. En het is deze wereld hier
die de Leidse straatpastor Folly
Hemrica inspireert. “Geen koffie?”
vraagt ze, terwijl we ergens gaan
zitten, “geeft niet hoor, ik heb hier
vanochtend al heel wat koffie besteld.” Ze steekt een hand op naar
een bekende en vervolgt: “Voor
mij is dit een plek van mensen,
mensen die net zo bijzonder zijn
als jij en ik. Het zijn ook mensen
die leven op het scherpst van de
snede en tegelijk heel veel in zich
hebben. Ze kunnen talent en gekte
combineren, ze kunnen eenzaam
zijn maar toch vertrouwen geven.
Ze zijn ‘streetwise’, recht voor de
raap, en pikken geen wollig gebabbel. Ze hebben een feilloos gevoel
voor wat echt is. De mensen hier
zijn tot hun essentie teruggebracht, ontdaan van alle overbodigheid. De sfeer die je hier treft is
vergelijkbaar met die in een afdeling oncologie van een ziekenhuis.
Het gaat hier om wezenlijke dingen. De mensen hier hebben veel
meegemaakt, hun vertrouwen is
misschien vaak beschaamd, maar
toch zijn ze zo moedig dat ze mij
dingen durven toe te vertrouwen.
En dat raakt me steeds weer. “Ja,”
besluit ze, “dat is wat me hier inspireert: de mensen.”

Rondom de Kerk
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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, 06 55 90 48 22 of bie00220@planet.nl.

De Vuurdoop en de kennismaking

varing als voorzitter of secretaris? Neem dan contact op met
het secretariaat: per e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl of
telefonisch: 071 512 04 01.
Hans ‘s-Gravesande

Op zaterdag 23 mei hebben vormelingen uit Leiden en
Leiderdorp de viering van de Vuurdoop bezocht in Rotterdam. Samen met 800 andere vormelingen uit het bisdom maakten zij een spectaculaire viering mee die in het
teken stond van de Heilige Geest en het feest van Pinksteren. Swingende muziek, een vuurshow, workshops, en
de beklimming van de toren stonden op het programma,
inclusief onverwachte spookachtige ontmoetingen onder
de gewelven. De begeleidingsgroep had ondertussen een
inspirerend geloofsgesprek met vicaris Ad van der Helm.
Hij hield hen het voorbeeld van de H. Laurentius voor, een
inspiratie voor ons tot op de dag van vandaag.
Na de zegen van de bisschop verlieten ze de kathedraal
met de muziek van het Vuurdooplied nog in de oren: ‘Veni
Sancte Spiritus, kom Heilige Geest. Helemaal aangevuurd
zette de groep terug koers naar Leiden.

Het Hartebrugkoor in Italië
Drukte op de parkeerplaats bij station De Vink. Het Hartebrugkoor gaat op reis naar Umbria! Een vrolijk gezelschap
voor een gezellige en ontspannen reis. En gezellig werd het
zeker maar er moest ook gewerkt worden. Optreden in kerken in het buitenland waar je nog nooit geweest bent, dat
maakt behalve nieuwsgierig ook een beetje gespannen. Op
de foto het begin van zo’n nieuwe dag: Waar komen we terecht? Waar staat het orgel? Hoe gaat het klinken?

Vieringen door de
week

al begrotelijk, dus
werd er gezocht bij
de andere parochielocaties naar liturgische kleding die niet
meer gebruikt werd.
Waar kan je beter
zoeken dan bij de H.
Antonius? Dankzij
de Antoniuskerk lopen onze acolieten
er weer keurig bij in
deze lichtgrijze togen!

Iedere dinsdag en donderdag:
9.00 uur Eucharistieviering

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

Kinderwoorddienst
Met indeling voor kinderen van groep 1 t/m 3 en van
groep 4 t/m 8 van de basisschool. De laatste kinderwoorddienst vóór de vakantie
is op 5 juli.
Tijdens de schoolvakantie zijn
er geen kinderwoorddiensten

De SOOS bestaat 65 jaar!
Iedere woensdagmiddag is het weer een gezellige boel in
de Romanuszaal, waar senioren klaverjassen en sjoelen.
Een aantal trouwe leden doet al meer dan twintig jaar
mee. Het jubileum werd op 24 juni feestelijk gevierd. Onder de bezielende leiding van Joop en Marieke Juffermans
en bijgestaan door Coby Bodijn en Leny van Loon hopen zij
nog een aantal jaren door te kunnen gaan.
Denkt u: daar zou ik ook wel aan mee willen doen? U bent
van harte welkom! Voor informatie of aanmelding kunt u
bellen met Joop Juffermans: 06 20 17 99 99.

Huwelijksviering
Zaterdag 29 augustus
om 14.00 uur
Alexandre Afonso &
Anne-Isabelle Richard
Voorganger pater Leo v. Ulden
Dameskoor Hartebrug

Lector gevraagd

Open Kerk

De bezetting van de lectorengroep van de Hartebrug is helaas wat uitgedund. We kunnen enkele nieuwe leden goed
gebruiken. Voor instructie en begeleiding wordt gezorgd.
Heb je een goede stem en geen podiumvrees? Meld je dan
aan bij Maaike Elink Schuurman: maaike.elinkschuurman@
kpnmail.nl

De Hartebrugkerk is op maandag van 12.30 uur en op de
overige weekdagen van 09.00
tot 16.30 uur open voor bezoekers. Ook op de 3e donderdagavond van de maand is de kerk
geopend. Op woensdagmiddag is de kerk open met gelegenheid tot ontmoeting met
pastorale werkers

Geen Brug te ver!

Op Hemelvaartsdag bijten we het spits af in Monte San Savino in Toscane. De kerk puilt niet uit van het publiek, maar de
stemming zit er letterlijk en figuurlijk in. Op zaterdag houden
we concert en mis in de dom van Arezzo en tot slot op zondagochtend de mis in de kathedraal van Perugia. Het wordt bijna
routine. En tussendoor? Dan genieten we van la dolce vita,
het prachtige landschap, het lekkere eten en drinken, en de
indrukwekkende steden. We lopen in de voetsporen van Franciscus en klimmen eindeloos veel traptreden. De Hartebrugkerk heeft het een week zonder ons moeten doen, maar het
koor van De Goede Herder en het kwartet Sine Nomine hebben ons goed vervangen. Aan beide koren nog heel veel dank!

De vormelingen uit de Hartebrug: Tobias, Paul, Carla, Solène, Mette en
Kate stellen zich voor aan de parochianen. Op zaterdag 6 juni hebben ze
in de Sint-Josephkerk het H. Vormsel mogen ontvangen. Zie ook pag. 2.

Beheercommissie zoekt nieuwe leden
De Beheercommissie (BC) van de Hartebrugkerk draagt zorg
voor de vele praktische zaken van materiële aard. Denk
daarbij aan bouwkundig onderhoud, energievoorziening,
personeelsleden, vrijwilligers en financiën. Sinds kort heeft
de BC twee vacatures: die van de voorzitter en secretaris.
Gaat de Hartebrugkerk u ter harte, en heeft u misschien erRondom de Kerk

Nieuwe togen voor de acolieten
Er werd al een tijdje naar gezocht. Onze jonge acolieten
hadden togen nodig. Helemaal nieuw aanschaffen is nog8
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De oorspronkelijke ‘Hartebrug’ bestaat niet meer. Maar,
door de jaren heen zijn er wel een aantal bruggen bijgekomen. Sinds jaar en dag bestaat de Weekbrug, het informatieblad dat wekelijks bij de zondagviering wordt uitgereikt. Daarnaast wordt ook Het Bruggetje, De Kinderbrug,
en De Jongerenbrug uitgegeven voor respectievelijk de allerkleinsten, de jeugd en de jongeren van de Hartebrug.
De blaadjes liggen klaar om mee te nemen op het informatierek achter in de kerk of kunnen desgewenst per e-mail
worden toegezonden. Dus nooit een Brug te ver!

Koffiedrinken
Gelegenheid voor ontmoeting
en gezamenlijk koffiedrinken
in de Romanuszaal na de viering: tijdens de schoolvakantie komt dit te vervallen, we
starten weer op zondag 6 september

Voedselbank

Dameskoor wordt 50 jaar

Inzameling van houdbare
producten voor de Leidse
Voedselbank, achter in de kerk
op zondag: 5 juli, 2 augustus
6 september

Dit jaar bestaat het Hartebrug Dameskoor 50 jaar. Dit gaan
we vieren in augustus. Naast blijdschap is er echter ook
bezorgdheid. Het ledenaantal is de laatste tijd danig ingekrompen. Het zou jammer zijn als ons uitstekende koor
niet ouder zou worden dan 50 jaar! Kom daarom eens
vrijblijvend kennismaken op dinsdagochtend om 10.00
uur in de Romanuszaal bij een repetitie. Voor informatie
kan ook contact opgenomen worden met de secretaris:
sophiehuisman@kpnplanet.nl.
Rondom de Kerk

Ouderensoos
Op woensdagmiddag
van 13.30 -16.30 uur
in de Romanuszaal
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contactpersoon: Joop
Juffermans tel. 06 20 17 99 99.
In de vakantieperiode (24 juni
tot 12 augustus) is er geen
soos

Gedoopt
Op 7 juni
Anthony Foulon
zoon van Albertino Foulon en
Tina Wagemans
Voorganger was pastoor
Jaap van der Bie
Op 5 juli 2015
Thije van der Burgt
zoon van Tim Loch en
Relinde van der Burgt
Voorganger was
pastoor Leo van Beurden

Getrouwd
Op 7 mei
Huub van Eyk en
Angela Verhoosel
Op 16 mei
Alex Boscolo en
Silvia Aimoni

Overleden
Margaretha Petronella Maria
(Nelleke) van Dijk
Nelleke werd op 9 februari
1949 geboren in Naaldwijk.
Ze overleed geheel onverwacht op 26 april.
De afscheidsviering vond
plaats op vrijdag 1 mei in de
Hartebrugkerk. Voorganger
was pastoor Jaap van der Bie.
Het Dameskoor (waarvan
Nelleke ook enkele jaren lid is
geweest) heeft de viering muzikaal ondersteund. Aansluitend is zij naar haar laatste
rustplaats gebracht op
begraafplaats Zijlpoort.

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. 071 514 03 81
http://greccio.webklik.nl.

DE GOEDE HERDER
paro

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 contact opnemen: 06 20 88 93 62.
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, 06 55 90 48 22 of bie00220@planet.nl.
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Eerste H. Communie
Zondag 31 mei was de grote dag van de Eerste Heilige Communie voor 17 kinderen uit onze parochiekern.
Met hun doopkaars op een eigengemaakte kandelaar liepen
de kinderen trots de Meerburgkerk in.
Tijdens de Eucharistieviering had ieder kind een taak en
sommige kinderen zongen ook een lied mee met het Kinderkoor dat de viering begeleidde. Het was een mooie viering.
Wij feliciteren de kinderen van harte. Natuurlijk gingen zij
na afloop op de foto met pastoor Van der Bie.

Een gebouw van veel recenter datum. Er zit meer dan zestig
jaar tussen beide kerkgebouwen.
Traditie en vernieuwing raken elkaar, verbinden zich. Want
dat is de kracht die we uitstralen en die we in ons hebben.
Wij zijn druk bezig om de pastorale presentie op de Rijndijk
doordeweeks in stand te houden, omdat we er willen zijn
voor iedereen, en niemand buiten de boot mag vallen. Laten
we daarom bruggen bouwen om gezamenlijk die uitdaging
aan te gaan. 
Pastoor Van der Bie

Cultuur Historische Wandeling 2015

Communiewerkgroep van
parochiekern De Goede Herder
Pieter van Dijck - Rene Soullie Caroline de Winter

Een nieuwe uitdaging
Op zondag 14 juni vond de slotviering plaats in de Meerburgkerk. De kerk is nu echt dicht in verband met de herinrichting en de noodzakelijke renovatie. Een nieuwe uitdaging waarvoor wij ons als geloofsgemeenschap geplaatst
zien. Er is heel wat water door de Oude Rijn gestroomd en
tal van discussies zijn gevoerd, maar nu gaat het echt gebeuren! We gaan eensgezind op weg.
Vroeger, toen het viaduct van de A4 nog bestond, was de koepel van de Meerburg niet van ver te zien. Tegenwoordig zie
je deze ‘oude dame’ in al haar glorie. Een baken van traditie.
In het andere deel van De Goede Herder staat de Menswording, mooi en rustiek gelegen. Intiem.
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Het is nu twee jaar geleden dat de eerste wandeling
rond de Meerburgkerk plaatsvond. U kon daar al eerder over lezen in Rondom de Kerk. De doelgroep bestaat
uit senioren, met name zij die slecht ter been zijn of door
de jaren heen wat minder buiten komen en dus ook wat minder contact hebben met hun omgeving.
Een dagdeel oude herinneringen ophalen, in de vorm van
een wandeling is het doel. De eerste wandeling was kort; er
viel zoveel te vertellen, o.a. over het voormalige klooster De
Goede Herder, over de Pastorie, de Meerburgkerk, de lagere
school, de gymvereniging. Iedereen genoot destijds van de
anekdotes en aanvullende verhalen.
Op 27 mei werd de opening van de wandeling verricht door
de Zoeterwoudse wethouder van cultuur, Ton de Gans, met
een leuk stukje tekst uit “De zeven zaligheden van Zoeterwoude”. Wij vertrokken vanuit Multicultureel Centrum De
Eendenkooi richting Hoge Rijndijk. Verhalen over het ontstaan van de nieuwe naoorlogse woonwijken, verandering
van bedrijven, en beelden van kunstenares Paz Sans. Aangekomen bij “Markies”, nu eetgelegenheid, voorheen slagerij,
volgde een stop. Gerrit v.d. Hoeven vertelde over het slagersvak, hij was daar twee jaar slagersleerling.
Juli/Augustus 2015

Agenda

Zondagsvieringen

Dan de Rijnegommerstraat, waar vroeger vooral grote
gezinnen woonden; 8 tot 10 kinderen was normaal. Wij
besloten foto’s te verzamelen van die grote gezinnen; alle
medewerking werd verleend. Die foto’s op A4 formaat
hebben wij op de deuren van die toenmalige bewoners
geplakt. Alle foto’s werden door de wandelaars uitvoerig
bekeken en van commentaar voorzien.
De straat was gevuld met verklede spelende kinderen, een
etalage met uitgestalde waren uit vroeger tijd. Dit alles
werd opgeluisterd door de zang en muziek van ons Shantykoor ‘De Weide Poort’. Iedereen zong mee. Terug in De
Eendenkooi weer volop muziek en nog meer oude foto’s.
Na een heerlijke lunch werd de wandeling afgesloten met
de overdracht van de groepsvlaggen voor de volgende
wandeling in Zoeterwoude Dorp. Wij zijn over twee jaar
weer aan de beurt en geloof me: het blijft een feest deze
wandeling te mogen organiseren!
Namens de medewerkers van
De Cultuur Historische Wandeling Maaike de Groot.

Vijf jaar
Herdershof
Al weer ruim vijf jaar
geleden bespraken Jan de Vette en Bert Pieterse tijdens
het aflakken van de kerkdeuren hoe er meer omwonenden betrokken zouden kunnen worden bij de Meerburgkerk. “Al kwekkend ontwikkelden we het plan om een
wekelijks ontmoetingsmoment in de pastorie te bieden”.
Hun initiatief werd een succes. Inmiddels bestaat De
Herdershof (want die naam werd gekozen) al weer 5 jaar.
Dat werd uitgebreid gevierd met vaste en incidentele
bezoekers, waaronder pastoor Jaap van der Bie en burgemeester Liesbeth Bloemen. Tegenwoordig ligt de coördinatie in de vertrouwde handen van Siem Heemskerk
maar beide oprichters zijn ook nog nauw betrokken bij
de activiteiten. Waarbij Jan de Vette zich tegenwoordig
ere-voorzitter mag noemen!

Gedurende de verbouwing van
de Meerburgkerk vinden deze iedere zondagochtend plaats in de
Menswording kerk om 9.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Meer informatie vindt u op onze
website : www.parochiekerndegoedeherder.nl en in de digitale
nieuwsbrief.
Deze wordt ook achter in de
kerk neergelegd en is verkrijgbaar bij het secretariaat, Hoge
Rijndijk 16, Zoeterwoude.
Wilt u ook op de hoogte blijven
van het nieuws uit onze parochiekern?
Mail dan naar: nieuwsbrief.
degoedeherder@yahoo.com.

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

Meerburgkerk
Op de derde woensdag van de
maand is er in de sacristie van de
Meerburgkerk om 9.30 uur een
Eucharistieviering, op de overige
woensdagen is er een woord- en
gebedsdienst.
Iedere woensdagmorgen is er
van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te
ontmoeten in De Herdershof.
Hier zijn ook regelmatig lezingen
en presentaties.

Thuiscommunie

Uw bijdragen blijven van harte welkom op onze speciale bankrekening: NL94 INGB 0000 0454 70 ten name
van: HHPP Parochiekern De Goede Herder.
Op onze website www.parochiekerndegoedeherder.nl
vindt u zeer veel informatie over onze Parochiekern.
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Iedere 1e zaterdag van de
maand (na de 1e vrijdag) wordt
de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig
naar de kerk kunnen komen. Komende data zijn zaterdag 4 juli
en 1 augustus. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel.
071 589 16 26.
Juli/Augustus 2015

Kinderkoor
Het Kinderkoor repeteert iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30
uur in de Pastorie van de Meerburgkerk.

Jongerenkoor
Het Jongerenkoor repeteert
iedere dinsdag van 20.00 tot
21.30 uur in de Pastorie van de
Meerburgkerk.

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

Dameskoor
Het Dameskoor Menswording
repeteert iedere maandag van
10.00 tot 11.00 uur in de
Menswordingkerk.

Joges
De Jongerengespreksgroep
komt een keer per maand op
vrijdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de Menswordingkerk bijeen.

Wel en Wee
Overleden

14 april - Matheus Hendrik
Cornelis Akerboom
16 april - Jacoba Maria Mentink
– van der Klauw
17 april - Johanna Meijer –
van Velzen
20 april - Franciscus Johannes
Maria Kerkhoff
28 april - Franciscus Johannes
Kleijn
17 mei - Joseph Petrus Lambert
19 mei - Hubertina Catharina
Maria Schoenmaekers –
Kaagman

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

Beheercommissie
Gabriëlle Berntsen - André
Bouwman - Wim de Groot Gerard van der Hulst - Joop van
Huut - Leo Koot - Theo Rump Freek Versteegen.

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.

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.

Wij feliciteren met hun
Eerste Heilige Communie

V.l.n.r. Pilli Osumani Kiza, Veronica van der Lee, Ruben Ticoalu,
Martino Ratti, Milangelo Whieskie.
Met Lucia de Jeu, pastoor M. Peeters (oom van Martino), pastoor Smith,
diaken Clavel en Cock de Jong.

De Eritrese gemeenschap in de
Josephkerk
Sinds augustus 2012 is er een Eritrese Koptische gemeenschap die haar parochie heeft in de Josephkerk. Ze komen
eens in de 14 dagen bij elkaar op zaterdagochtend om een
viering te houden.
Wie zijn zij?
Op dit moment komen zij met ongeveer 60 mensen uit de
regio elke 14 dagen bij elkaar. Zij hebben een eigen priester
maar zijn nog in de oprichtingsfase. Inmiddels hebben zij na
drie jaar een naam: zij heten de Sint-Michaëlparochie. Om

een volledige parochie te zijn en de H. Mis te mogen vieren
is een Tabot nodig. Een Tabot is een gewijde altaar plaat,
van hout of steen, die de ark van het verbond (met daarin
de Tien Geboden) symboliseert en de aanwezigheid van God
vertegenwoordigt in elke Eritrese Tewahdo orthodoxe kerk.
Een Tabot hebben ze nog niet, omdat ze nog niet voldoende vaste leden hebben en nog geen twee diakens naast de
priester. De dichtstbijzijnde parochie die wel al aan alle eisen
voldoet is in Rotterdam gevestigd, dat is echter te ver reizen
voor de meeste mensen. In de Josephkerk vieren ze dus nog
wat wij een Woord en Gebedsviering noemen.
Deze viering duurt tussen de twee en drie uur! Dat komt
omdat ze het in de orthodoxe Bijbelse taal Ge’ez vieren en
daarna het vertalen in de taal van Eritrea, het Tigrigna. Maar
daarbij komt de overtuiging dat men God nooit genoeg kan
danken en eren. Deze kerk belijdt ook de H. Drie Eenheid en
Maria speelt een grote rol in het geloof. Jezus in de H. Communie is net als bij ons het belangrijkste. Vroeger hadden de
leden dezelfde Patriarch als de Egyptische Kopten, maar nu
hebben ze een eigen Patriarch.
Met de rooms-katholieke Kerk hebben ze een goede relatie.
In Eritrea vieren ze gezamenlijk de nationale feesten.
Omdat ze de Ge’ez kalender aanhouden vieren ze Kerstmis
en Pasen een week later dan wij. Ook hun jaartelling is anders, zij leven in 2007.
De Eritrese gemeenschap is dankbaar dat ze gebruik mag
maken van de Josephkerk en hoopt binnen niet al te lange
tijd een volledige parochie te zijn en elke week een viering
te kunnen houden.

15/16 augustus O.L. Vrouw Hemelvaart

De Heer geeft altijd
meer: met de ten Hemelopneming van Maria
liet Hij Haar ook delen
in Zijn eeuwig koningschap: Maria is Koningin
van Hemel en aarde geworden. Met dat mysterie eindigen wij ook de
glorievolle mysteries van
de Rozenkrans. Maria Koningin wordt ook wel de ‘smekende
almacht’ genoemd: almachtig want smekend. Nooit doen wij
tevergeefs een beroep op haar hulp, vooral waar het de bekering van ons hart betreft.
Zondag 16 augustus zullen we in de O.L. Vrouw Hemelvaart –
Sint Josephkerk de Hoogmis van dit Hoogfeest hernemen, als
patroonsfeest van het kerkgebouw (en herinneringen aan de
Mon Pérekerk!).
Pastoor Smith

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

90 jaar Sint Josephkerk 1925 – 2015

Woensdag 8 juli
Open Kerk in Petrus, 11.00 –
12.00 aanbidding en Rozenkrans

Het blijft een ‘wonder’ van bouwkunst dat men indertijd dit
kerkgebouw in één jaar gebouwd heeft. Men begon op 12
september 1924 en de consecratie door Mgr. Callier vond
plaats op 17 september 1925. Oké, de fundamenten waren al
wat eerder gelegd, maar de hele opbouw ‘boven de grond’
gebeurde toch maar in 365 + 5 dagen. Knap werk van architecten vader en zoon Van der Laan en van aannemers Bik en
Breedeveld.
Op zondag 20 september zullen we in de Mis stil staan bij dit
90-jarig bestaan.

De lichamelijke ten Hemelopneming van de Moeder Gods is
een prachtig Hoogfeest.
In één van ons is al ten volle werkelijkheid, wat ooit ons door
de liefde Gods geschonken kan worden: met ziel, geest én
lichaam in de Hemel te zijn. Het gaat hier om een van de vijf
Maria dogmata, dat wil zeggen, waarheden, zonder welke
we niet ten volle de weg van de Heer kunnen gaan.

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

Agenda
Maandag 29 juni
HH. Petrus en Paulus

Juli/Augustus 2015

Zaterdag 15 aug
Maria Ten Hemel opneming
Zondag 16 aug
Patroonsfeest
O.L.V. Hemelvaart

September
Donderdag 3 september
Heer, leer ons bidden
Zaterdag 5 september
Pater Piogebedsgroep
Zondag 6 september
• Na de Mis oefenen voor de
nieuwe misdienaars
• English Mass starts again in
H. Lodewijk
Woensdag 9 september
Open kerk in Petrus

Juli

Maandag 14 september
Bedevaart Heiloo

Zaterdag 4 juli
• Pater Pio gebedsgroep
• Koopjesmarkt

Donderdag 17 september
Start huiskringen

Augustus
Zaterdag 1 augustus
Pater Pio gebedsgroep
Donderdag 6 augustus – zaterdag 8 augustus
Bedevaart Kevelaer. Zie pg. 32

Dogma’s behoeden ons ervoor de Openbaring van God op
menselijke maat te snijden. Hoewel bij sommige mensen het
woord dogma eerder aan beperking doet denken, is het juist
het tegenovergestelde. Zonder de dogma’s van de kerk zouden wij het geloof beperken tot onze eigen klein-menselijke
visies. Of zoals de grote Paus Benedictus XVI ooit schreef: “We
gaan het geloof dan vervangen door meningen…” Maar op
een mening kan je geen leven, Kerk of maatschappij bouwen.
Rondom de Kerk 12

Woensdag 12 aug
Open kerk in Petrus

Zondag 20 september
90 jaar Sint-Josephkerk
Maandag 21 september
Start Alpha cursus. Zie pag. 18
Dinsdag 29 september
Start serie over het boek
Openbaringen

De vieringen en de Pater Pio
gebedsgroep gaan in de zomermaanden gewoon door.

De Pieta in de Verrijzeniskapel.
Rondom de Kerk 13
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SINT JAN’S ONTHOOFDING
Sint Jan’s Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, 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: NL75 RABO 0375 3048 00 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: 06 55 90 48 22, of bie0220@planet.nl.

Barbaravereniging 80 jaar!
In de vorige Rondom kon u al een interview lezen met Cocky de Bruijn en Toos Kortekaas van
de St. Barbaravereniging. Ook vanaf deze plaats
willen we graag aandacht schenken aan het feit
dat deze vereniging binnenkort hun 80-jarig
bestaan viert. De vereniging werd op 1 juli 1935
opgericht door de toenmalige pastores Jonckbloedt en Klaverweijden. Het doel van de vereniging, zoals die staat omschreven in artikel 1
van de huishoudelijke regelementen, is: “ ..hare
leden van de parochies St. Jans Onthoofding en
H. Kruisverheffing de laatste eer te bewijzen
door het ter aarde bestellen hunne lijken.”
Uiteraard is er in de loop van de 80 jaar het
nodige veranderd maar de doelstelling van de
vereniging is nog steeds om op eerbiedige wijze een bijdrage te leveren aan de gang van de
overledene naar zijn/haar laatste rustplaats op
de begraafplaats. Vanaf deze plaats een woord
van dank aan alle vrijwilligers die al zoveel jaren
hun waardevolle medewerking verlenen en verleenden aan de Barbaravereniging!

Passiespelen Tegelen
Op tweede pinksterdag 25 mei bezochten wij
met een groep van 16 personen uit onze parochiekern de passiespelen in Tegelen. Eens in de
vijf jaar wordt dit spectaculaire openlucht theater opgevoerd. De première was op 10 mei en
tot en met 25 september staan er 25 voorstellingen op het programma. Al 83 jaar zijn de passiespelen een begrip in Tegelen en ver daarbuiten.
Er werken voor en achter de schermen ruim 400
vrijwilligers mee.
De voorstelling die de naam ‘Lente in Galilea’
kreeg was prachtig! Vertrouwen en toewijding,
verraad en verdriet, maar vooral ook hoop en

liefde stonden centraal in deze aangrijpende
theatergebeurtenis rond het lijden en sterven
van Jezus Christus.

H. Vormsel

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

19 april
Wilhelmus Schouten
81 jaar
8 mei
Louisa Oosterveer-van der
Lubbe, 87 jaar
9 mei
Anna van der Post-van Noort
75 jaar

Op zaterdag 6 juni diende in de Josephkerk
door Mgr. van den Hende het Heilige Vormsel
toe aan een groot aantal jongeren uit onze
parochie en De Regenboog. Onder hen 4 tieners uit Zoeterwoude Dorp. Wij hopen dat de
herinneringen aan deze dag blijvend mogen
zijn en dat Marijne, Frederique, Eva en Esther
zich in de toekomst altijd vergezeld zullen
weten van Gods goede geest. (Zie ook pag. 2).

Vakantie

13 mei
Leonardus Onderwater
91 jaar

Jubilea
24 mei
Koos en Elly Schijf
50 jaar getrouwd!

Eerste Heilige Communie
Zondag 31 mei
Mees Grimbergen
Famke Blokhuizen
David Pereira Arias

Ik zie U in de rotspartijen
eeuwen gevat in ruige steen,
een woeste schoonheid om mij heen
boven diep liggende valleien.

Heilig Vormsel

Ik zie U in de diepe dalen,
smal als de loop van een rivier,
zilver getint op groen papier,
schitterend in de zonnestralen.

Huize Emmaus

Ik zie U in de blauwe luchten,
de weiden en het golvend graan,
ik zie Uw naam geschreven staan
in bloemen en in wilde vruchten.
En elke nieuwe dag
die ik verwonderd groet
is er Uw adem
die Uw schepping leven doet.
Jan Mul 2010
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Zaterdag 6 juni
Frederique Buitelaar, Eva
Goemans, Marijne Martinali
Esther van der Salm
Zondagmorgen 9.30 uur:
viering met zang in de
ontmoetingsruimte. Voor
bewoners en omwonenden
van het verzorgingshuis.

Pastoraatsgroep
Lon Kuenen, Annie Borst,
Margreet Onderwater, Aad
van Slingerland, Joke de Haas

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

Activiteitenkalender van1 juli tot en met 21 september 2015

De Alpha: het christelijke geloof verkennen en verdiepen
De afgelopen dertien jaar hebben heel veel
mensen deze cursus al gevolgd. Het bijzondere aan de Alpha is, dat de kern van het christelijk geloof op een eigentijdse manier wordt
uitgelegd en er alle ruimte is om met
elkaar in gesprek te gaan.

Hier is weer de kalender met bijzondere dagen en activiteiten in onze kerken in de zomer-maanden en september.
Het Liturgisch overzicht staat op de pagina’s 34 en 35.

Juli
1

Het is vaak een hele
ontdekking dat het
niet alleen gaat om
‘waarden en normen’
of alleen maar om de Bijbel. En hoe kunnen
we eigenlijk leren bidden? Wist u dat de heilige Geest niet een iets maar een iemand is?
Waarom blijft die Kerk al 2000 jaar bestaan,
ondanks alles…? Deze en veel andere thema’s
komen in de Alpha aan de orde. Iedereen kan
meedoen, jong en oud, belezen of met veel
vragen, om te verkennen of te verdiepen. Een
Alpha-avond begint met een maaltijd, dan

Augustus

16

1 Pater Piogebedsgroep

17

2

18

3 H. Thomas, apostel Feest

19

2

20

3

21

4

4 Pater Piogebedsgroep

10.30 tot 12.30 uur. Mis, koffie, inleiding en aanbidding.
In de Josephkerk

Zie bij 4 juli

22 H. Maria Magdalena

5
6 Concert in de Petruskerk
Zie pagina 24

23 H. Birgitta
van Zweden

7
8 Open Kerk in de Petrus
11.00 tot 12.00 uur aanbidding
en om 11.30 uur Rozenkrans

9
10
11
13
14
15 H. Bonaventura Bisschop
Bisschop en Kerkleraar

6 tot 8 Tweedaagse
bedevaart naar Kevelaer

9

27

12

Gedaanteverandering van de
Heer. Jezus laat aan zijn leerlingen zijn goddelijke natuur zien.
Feest

8

26

10
11

29

12 Open kerk in de Petrus
13
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Hoogfeest

Alvast een greep uit het programma. De Alpha op 21 september, zie hiernaast. Bas
van Pampus pw. leidt drie bijeenkomsten over Vrede, vreugde, vertrouwen, een
vervolg op de serie Geloof Hoop Liefde. Geloofsgesprekken over de preken van Henri
Nouwen pr. Pastoor Jaap van der Bie en Marlène Falke-de Hoogh pw. gaan in op het
Evangelie van Marcus met een knipoog naar de H. Augustinus. Start op 8 september
van 20.00 tot 21.30 uur in de Sint Janpastorie. Pastoor Smith gaat op verzoek op vijf
avonden het boeiende boek Openbaringen bespreken. Eerste bijeenkomst is op 29
september, H. Lodewijkpastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Ook leidt hij een serie over de
Grote heilige Theologen uit de Middeleeuwen: Anselmus, Bernardus, Hildegard,
Thomas van Aquino, Bonaventura, Catharina van Sienna. We horen over hun leven,
verdiepen ons in hun leer en lezen enkele van hun teksten. Op 7 en 21 oktober wordt
begonnen met Anselmus. Josephpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur. En op 17 september begint Marieke Maes weer haar maandelijkse bespreking van de Bijbelteksten
van een bepaalde zondag. Zij plaatst de teksten in hun context en deelnemers kunnen vragen stellen en hun interpretatie delen.
En volgend jaar is natuurlijk veel aandacht voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid
en de aangereikte lijnen van de bisschoppensynode over het gezin. Meer informatie
over dit Heilig Jaar en de catechese in de volgende Rondom de Kerk.

September
1

20 H. Bernardus
van Clairvaux
Abt en
Kerkleraar

21

12 Open Monumentendag
o.a. H. Lodewijk, Hartebrug en
de H. Laurentius zijn open

2
3 Heilig Uur/Heer, leer ons
bidden

13 Open Monumentendag
14 Bedevaart Heiloo
Door de Haagse Bedevaarten,
zie www.bedevaart.nl

H. Lodewijk 19.00 uur Mis, 19.30
tot 20.00 begeleide aanbidding

4
5 Pater Pio Gebedsgroep

22

Zie bij 4 juli

Pater Bots

23

Lodewijkpastorie, 10.00 tot 11.30 u.

24

6 English Mass starts again

25

18.00 in de H. Lodewijk

15
16

26

7

17 Bijbelleesavond

27 H. Monica

8 Maria Geboorte Feest
Marcus-Evangelie

18

9 Open kerk in de Petrus

20 90 jaar Sint-Josephkerk

Bisschop en Kerkleraar
11.00 tot 12.00 uur: aanbidding
en om 11.30 uur Rozenkrans

31

15 Maria Tenhemel Opneming

28 H. Augustinus

28

30

Priester, martelaar

19

Zie pagina 32

25

14 H. Maximiliaan Maria Kolbe

18

7 Eendaagse bedevaart naar
Kevelaer

24

een inleiding en vervolgens gesprek: samen eten, samen leren en samen delen.
Start maandag 21 september, dan alle
maandagen t/m 23 november en zaterdag 24 oktober overdag. Locatie
Petruspastorie Tijd 18.45 – 21.30 uur.
Opgave en info via de folder of bij Bas
van Pampus of pastoor Smith. Telefoon
en e-mailadressen op pagina 2.

17

6 Transfiguratie

Kloosterlinge,
patrones van
Europa.
Feest

Aan het eind van de zomer volgt weer de folder met alle gegevens, en in het
septembernummer van Rondom de Kerk staat meer. Parochiekernen kunnen
ook met eigen verzoeken komen om een bijeenkomst of serie te organiseren
rond een bepaald thema!

16

5

Interessante catechese in het najaar!

29

Zie boven.

Zie bij 12 augustus

30

10

31

11
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Met Marieke Maes, zie boven

19
Zie pagina 15

21 Start Alpha cursus
Zie linksboven.

Kinder Hoek

Jezus met zijn vrienden in het korenveld
Boer, wat zag je op die sabbatdag lang
geleden?
De korenbloemen blauw als de hemel, de
vogels dartelend,
Het gouden graan.
Boer, wie zag je op die zomerse dag toen
een briesje door de rijpe aren woei?
Een jonge man liep op het pad. Hij kwam
met zijn vrienden aan.
Ze lachten.
Wat deden de vrienden dan, op het pad
tussen het ruisende koren?
Ze plukten aren en wreven ze in hun handen en aten het graan op.
Dat mocht van mij en van de Wet.

H. LAURENTIUS
Ze waren gasten.
Wie zag je op de heuvel staand met
boos gezicht?
Een farizeeër, een leraar van de kerk,
die zei: “Op Sabbat mag dat niet.”
De jonge man, met zijn lachende
vrienden, wat zei hij dan?
“Lang geleden aten Koning David en
zijn vrienden het tempelbrood.
Dat mocht ook niet.”
Boer, wie was die jonge man die tussen jouw koren liep?
Jezus was zijn naam, Hij noemde zich
ook Mensenzoon,
Heer van de Sabbat.

Kerk: Dr. van Noortstraat 86, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk,
071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.hlaurentius.nl.
Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur. Bij dringende pastorale zorg 06 22 02 76 68.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 5021 68.
Misintenties: NL36 RABO 0361 5009 47.
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, 06 55 90 48 22 of bie00220@planet.nl.

Lieve Kinderhoek-fans,
hierbij krijgen jullie de laatste tekeningen voor de
dobbelsteen en een reisgebed voor als je op vakantie gaat. De tekeningen staan ook weer op de website: www.rkleiden.nl/kinder-hoek. We zijn benieuwd
naar jullie creaties, stuur ons daarom een foto van
jullie dobbelsteen en/of een groet/gebed in een andere taal op ons nieuwe e-mail adres:
kinderhoekrondomdekerk@gmail.com.
Nieuws van de grote dobbelstenen: alle kernen hebben
enthousiast meegewerkt aan het inkleuren. Ze zijn nu allebei af
(zie foto’s). Omdat ze zo leuk zijn zullen ze in het komende jaar in

Va k a nt i e w e d s t r ijd!!!
Maak tijdens de vakantie een selfie met je telefoon (of die
van je moeder/vader/broer of zus) en stuur die op naar ons
gloednieuwe e-mail adres: kinderhoekrondomdekerk@
gmail.com! De leukste foto wint een mooie prijs en komt
op de website te staan. Dus stuur ons je grappigste, liefste, ontroerendste of mafste foto op (voor 15 augustus) en
maak kans op die leuke prijs!!!

alle kerken nog
een keertje op
bezoek komen.
Dus hou je ogen
open! Ennnnnnnnn..... onze grote verrassing:
je kunt alle dobbelsteen onderdelen downloaden
van ons nieuwe Google+ account: https://plus.
google.com/101880553975496819462/posts. Later in
het jaar zullen wij nog meer van onze projecten op de Google+ site plaatsen dus hou ons in de gaten of volg ons!
Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe!

Familieberichten

Eerste H. Communie

H. Vormsel

Op 19 april was het dan zover, 15 kinderen
uit onze parochie gingen hun Eerste Heilige
Communie doen. De kinderen waren best
wel zenuwachtig maar hebben het heel goed
gedaan. De viering begon om 11 uur en de
kinderen liepen naar binnen tijdens een lied
dat door het kinderkoor gezongen werd. Het
was een leuke en feestelijke viering met gezellige muziek. De kerk was feestelijk versierd
en er stonden een heleboel mooie bloemen
en planten. De ouders hadden goed hun best
gedaan om de kerk zo mooi mogelijk te versieren. Op naar de volgende Eerste Heilige
Communie.
Werkgroep EHC

Op 6 juni diende bisschop Van den Hende in de
Sint-Josephkerk het H. Vormsel toe. Hier waren
ook vier Stompwijkse kinderen bij. Ze waren
zo enthousiast tijdens de voorbereiding dat ze
geen zes maar zeven keer bij elkaar kwamen.

● granen zaden van grassen zijn?
● één van die zaden tarwe is?
● uit tarwe meel gemaakt

kan worden?
● van meel brood
gebakken kan worden?

Van links naar rechts: Sem Hendriks, Milan Muusers,
Thomas Suijten, Gijs Ammerlaan, Dustin van
Bemmelen, Esmee van der Goes, Dani Soonius, Nora
van Leeuwen, Iris Luiten, Maureen Soonius, Sophie
Overvliet, Julie van Santen, Eline Koot, Lieke
Oudshoorn, Hanne Onderwater.

Tekeningen: Carel Bruens

En breng ons veilig

✂

weer naar huis
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12 april
Anny Olijhoek van der Meer
87 jaar

Van links naar rechts: Michel Kort, Daan Koot,
Melissa Wilhite en Fien van der Arend. (Zie ook pag. 2).

Zaterdag 18 april bestond Kringloopwinkel de
Stal vijf jaar. Van 10.00 uur tot 16.00 uur waren
er constant bezoekers. Er werd ook flink verkocht. Maar veel was gratis zoals de koffie met
appeltaart en cupcakes voor de kinderen. Onder grote belangstelling werden acht schapen
van hun winterjas ontdaan. Veel was gesponsord door Stompwijkse bedrijven. Een grote
tent was uitgeleend door de Omnisportvereniging Stompwijk ’92. Na afloop was er voor de
medewerkers nog een gezellig samenzijn. Ook
werd een nieuwe groepsfoto gemaakt door
Carmen Olijhoek van Fotografiecarmen.

Bescherm ons, Heer,
op onze reis

7 april
Jan van Santen 77 jaar

Gouden feesten
1965-2015

Vijf jaar Kringloopwinkel
De Stal in Stompwijk

Wist je dat……….

Overleden

Laatste herinnering!
28 juni fietstocht Rabobank
Zondag a.s. kunt u vanaf 9.00 uur
starten. Nummer 35 voor onze
Stompwijkse kerk!
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In 1965 is er veel gebouwd
in Stompwijk. Hierdoor
werd er ook veel getrouwd.
Zodoende zijn er nu veel
Gouden bruidsparen. Op
initiatief van een van hen is
er zondag 28 juni een feest
in de H. Laurentiuskerk.
Zij willen met al deze
bruidsparen en familie genieten en dankbaar zijn dat
zij hun 50-jarig huwelijk
mogen beleven.
Om 14.30 uur start een bijzondere viering. Met zang
van het koor Just-for-fun
uit Zoetermeer en een optreden van Tilde en
Bernadette van Haaster.
Sam Bredemeijer is de organist. Na afloop is er een
drankje in het Dorpshuis
aan de overkant van de
kerk. Veel bruidsparen hebben toegezegd om te komen. Iedereen die wil genieten van mooie zang is
van harte welkom, ook na
afloop in het Dorpshuis.
Dus niet alleen familie.

H. LODEWIJK

Eucharistie
Zondag

10.00 uur

Hoogmis, afwiss.
Latijn / Lat.-Ned.
17.00 uur Aanbidding*
18.00 uur Mis, English Mass*
* Niet in juli en augustus /
* Not in July and August

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.

Je zou er hoogtevrees van krijgen.

Gefeliciteerd
Op Sacramentszondag hebben Martha Wintermans en
Anton den Hartog
de eerste Heilige
Communie ontvangen. Het was een
prachtige dag en
een prachtige viering. Aan het eind
zongen de beide
vaders nog een speciaal ingestudeerde
latijnse zang.
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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

Reiszegen toegeschreven aan de
heilige Clara van Assisi

Geslaagde ‘Open kerk’- en ‘Open
toren’-middag
Op de middag van Tweede Pinksterdag zijn er heel wat mensen even de kerk ingelopen. Vooral mensen uit de buurt. Die
waren ook speciaal uitgenodigd middels het wijkkrantje en
flyers. Ze konden nu de kerk ook even van binnen zien. Maar
ook bezoekers die hier ooit getrouwd zijn of Eerste H. Communie hadden gedaan, of van wie de vader in het koor had
gezongen…
118 bezoekers hadden de moed
om de toren op te klimmen en
Leiden aan hun voeten te zien.
Misschien keken ze nu ook op het
dak van hun eigen huis. Beneden
aan de trap stond een emmer
klaar om de stoffige handen te
wassen. Een geslaagde middag!

Door de Week

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,

“Vergeet niet God mee
te nemen op vakantie”

dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met Zijn genade,
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

De vakantietijd komt er weer aan: een tijd om te relaxen,
maar wat zegt de paus eigenlijk over de vakantie? Want
je neemt natuurlijk geen vakantie van je katholiek zijn.
Bij het googelen kwam ik bij onze emeritus paus Benedictus
XVI, die in 2011 zei: “Vergeet niet God mee te nemen op vakantie.” Aan het einde van zijn toespraak sprak hij het volgende gebed uit: “In deze tijd van het jaar, nu zovelen op
vakantie gaan, bid ik dat u werkelijk vernieuwing mag vinden
naar lichaam en ziel en het een gelegenheid mag zijn om te
rusten bij de Heer. Moge God Zijn Zegen van vreugde en vrede schenken aan u, aan uw families en uw dierbaren thuis.”
Wat zou dat toch geweldig zijn als we bij terugkomst van
onze vakantie zouden kunnen zeggen dat we hebben ervaren dat we echt hebben mogen rusten bij de Heer. Ik kijk
altijd met een beetje ‘jaloerse’ blik naar Johannes, die mag
rusten aan het Hart van de Heer. Hoe mooi is het dan dat
paus Benedictus ons dat hier toewenst en bidt.
De voorwaarde is wel dat we God niet vergeten mee te nemen op vakantie! Misschien is dat tegelijk een mooi gebed
om God te vragen of Hij mee gaat op onze vakantie zodat
we ook bij Hem kunnen rusten. Toch maar even mijn paklijst
aanpassen…..Prettige vakantie!
Eliza Oudshoorn
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Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

Biechtgelegenheid
Zondag

17.00 – 17.45 uur*

Agenda
Juli

Zaterdag 4 juli
Pater Pio gebedsgroep
Zondag 5 juli
Lodewijklunch
Dinsdag 7 juli
Bezinning Opus Dei dames

Woensdag 12 augustus
Open kerk Sint Petrus
Zaterdag 15 augustus
Maria Ten Hemel opneming
Hoogfeest

September
Dinsdag 1 september
Bezinning Opus Dei dames
Donderdag 3 september
Heilig Uur / Heer, leer ons
bidden
Zaterdag 5 september
•Pater Pio gebedsgroep
•Pater Bots in pastorie van
10.00 tot 11.30 uur
Woensdag 9 september
11.00 uur Open kerk Sint Petrus
Zaterdag 12 september
Open monumentendag
Maandag 14 september
Bedevaart Heiloo
Donderdag 17 september
Start huiskringen
Maandag 21 september
Start Alpha cursus. Zie pag. 18

Woensdag 8 juli
11.00 tot 12.00 uur: Open Kerk in
Dinsdag 29 september
de vPetrus,a anbidding en
Start serie over het boek
Rozenkrans
Openbaringen.
Zaterdag 11 juli
•14.00 uur: huwelijk Ashley
Nijhof & Lodewijk Tax
•16.00 uur: huwelijk Renata
Kmiecik & Arjan Waasdorp

Aanbidding gaat in de zomer door
De 24-uurs aanbidding gaat in de zomer gewoon door. We
stevenen af op drie jaar! Graag tijdig aan de coördinatoren
aangeven, wanneer u afwezig bent. Voor noodsituaties, als
u weggaat en er niemand anders is of komt voor de aanbidding, ligt er een tekst klaar met een gebed en enkele wenken. We vragen dan de engelbewaarders even in te springen. In de maanden juli en augustus is er geen Mis om 18.00
uur. Na de zomer pakken we deze Engelse Mis weer op.
Pastoor Smith

Vrijdag 7 augustus
1-daagse bedevaart naar
Kevelaer. Zie pag. 33

Eucharistische aanbidding

* Niet in juli en augustus.
Wel na de weekmissen op verzoek.

Drie broertjes op de preekstoel

Donderdag 6 t/m zaterdag
8 augustus
Bedevaart Kevelaer

Augustus
Zaterdag 1 augustus
Pater Pio gebedsgroep

Dinsdag 4 augustus
Bezinning Opus Dei dames

Toekomstig ‘pastoor Koch’ en zijn twee kapelaans (ook Koch).
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Donderdag 6 augustus
Transfiguratie - Feest
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“O, o, wat hebben we het druk!”

SINT PETRUS

Vaste Vieringen

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.

19.00 uur Mis met samenzang of
Cantorij

Eerste H. Communie 31 mei 2015

De toegang tot het concert is gratis, na afloop wordt een
collecte gehouden. De opbrengst van de collecte en van de
catering in de pauze en na afloop komt volledig ten goede
aan Xenia.
Het concert begint om 20.00 uur in de Petruskerk. De deuren
gaan open om 19.30 uur.
Komt allen en zegt het voort!!!
Wil Witte

Vrijwilligersbijeenkomst maandag 6 juli

Myrthe van den Brink, Dan-Vy Hoang, Krystyna Jankowska,
Mischa Kops, Celeste Parqui, Beatriz dos Prazeres Calado,
Xander Schuhmacher, Emma Schuhmacher, Tijn Smits,
Nicholas Snellen, Cecilia Veelken, Julius Verhagen, Karsten
Verhagen, Maudy van Wezel, Emma de Wit.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Benefietconcert Malvern St. James Girls’
School - 6 juli
Het koor en orkest van de Engelse kostschool Malvern St.
James komt naar Nederland.
Voor hun concert in de Petruskerk is in overleg met de school
besloten om de opbrengst ten goede te laten komen aan
jongerenhospice Xenia in Leiden.
Xenia biedt zorg op maat voor jongeren en jongvolwassenen
(van 16 tot circa 35 jaar) die aan een ernstige, levensduur
verkortende, ongeneeslijke ziekte lijden. Naast intensieve
zorg is er veel aandacht voor een omgeving afgestemd op
hun leeftijd, met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
De Malvern St. James-school heeft een uitgebreid muziekprogramma en vrijwel ieder jaar reist een aantal leerlingen
naar het buitenland om daar concerten te geven. Het koor
wordt begeleid door diverse ensembles. Op het programma
staan zowel klassieke als jazzstukken.
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De pastoraatgroep en de beheercommissie, gezamenlijk het
Petrusberaad genoemd, nodigen alle vrijwilligers van de
Petrus uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond.
Onder allen verstaan we ook letterlijk iedereen die in grote of kleine mate een bijdrage leveren aan het welzijn van
onze parochiegemeenschap.
Dit jaar doen wij eens totaal iets anders en bieden wij u een
fantastisch mooi concert van het Engelse Malvern St. James,
een schoolkoor met eigen orkest begeleiding, aan.

Zaterdagavond

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

Viering Cantorij 25 jaar
Op zaterdag 23 mei is in de Vigiliemis van Pinksteren het
25-jarig jubileum van de Cantorij gevierd. Het koor was versterkt met veel oud-koorleden en ook vele oud-leden waren
in de kerk aanwezig. Er was niet gekozen voor een speciale
mis van één componist maar de koorleden hadden hun favoriete liederen uitgekozen om deze bijzondere viering luister bij te zetten. Hiermee werd een dwarsdoorsnede van het
mooie Cantorij-repertoire gezongen.
De oud-dirigent en de vroegere pianist van de Cantorij brachten respectievelijk aan het orgel en met saxofoon een bijzondere uitvoering van het Ave Maria ten gehore.
Na de Mis werden, tijdens een gezellig samenzijn met hapje
en drankje, 11 koorleden van het eerste uur in het zonnetje gezet. Vanaf de eerste repetitie (8 mei 1990) tot nu hebben zij onafgebroken hun steentje bijgedragen aan wat de
Cantorij nu is.
Hiervoor ontvingen zij allen persoonlijk het ‘Erediploma’ van
de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. (Op de foto ontbreekt wegens omstandigheden de heer Ton Goddijn).
Wil Witte

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
Juni
Zondag 28 juni
9.30 extra mis vanwege
Patroonsfeest
Maandag 29 juni
HH. Petrus en Paulus

Juli
Zaterdag 4 juli
Pater Pio gebedsgroep
Zie pag. 18-19.

Donderdag 3 september
Heer, leer ons bidden
Zaterdag 5 september
Pater Pio gebedsgroep
Zondag 6 september
English Mass starts again in
H. Lodewijk
Woensdag 9 september
Open kerk
Zaterdag 12 september
Open monumentendag
Maandag 14 september
Bedevaart Heiloo
Donderdag 17 september
Start huiskringen
Maandag 21 september
Start Alpha cursus. Zie pag. 18
Dinsdag 29 september
Start serie over het boek
Openbaringen.

In de zomermaanden
gaan ook de weekmissen en de
Open-kerk woensdagen gewoon door!

Maandag 6 juli
•Concert en
Vrijwilligersavond, zie hiernaast

Wij gaan onze vrijwilligers als VIPs behandelen, met gereserveerde plekken op de eerste rang, een drankje in de pauze
en na afloop een ontvangst in de pastorie.
Deze vrijwilligersavond wordt geheel verzorgd door anderen, dus laat uzelf eens lekker verwennen, als dank voor uw
inzet voor de Petrusgemeenschap.
Meldt u aan voor deze maandagavond 6 juli aanvang 20.00
uur in de Petruskerk.

Woensdag 8 juli
Open Kerk

Augustus

Aanmelden graag via secretariaat@sintpetrus.nl of telefonisch: 071-5121778.
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September

Door de Week

Speciaal nodigen we ook de ouders uit van onze eerste communicanten en vormelingen, alsmede de ouders die dit jaar
bij ons een dopeling hadden, juist met hen willen we ook
graag nader kennis maken tijdens het gezellig samenzijn
rondom dit concert.

Beheercommissie en pastoraatgroep
van de Sint Petrus

Zaterdag 15 augustus
Maria Ten Hemel opneming

V.l.n.r.: Gré van Abswoude, Toos Verdoes, Toos de Wit, Bep Lelieveld,
Anneke van Rooden, Bep van den Bosch, Resie Witte, Ria Schreuder,
Luud Hettinga en Tineke Uljée.
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Zaterdag 1 augustus
Pater Pio gebedsgroep

Meld u aan

Woensdag 12 augustus
Open kerk

Digitale Haan:
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voor de
haan@sintpetrusleiden.nl

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)

Genieten op het KJD festival
Je staat met je blote voeten in het groene gras, dansend op de muziek van Royal
Tailer en genietend van de zon op je gezicht. Naast je zitten drie jongeren op een
plaid te genieten van een cola. Als je verderop kijkt zie je de bisdomstands met
alle informatie over de Wereldjongerendagen volgend jaar zomer in Krakau.
Je proeft de sfeer. In Krakau zal dit nog groter en
bijzonderder zijn. Maar
je bent nu hier. In Nieuwkuijk. Op de Katholieke
Jongerendag 2015. Goed
om te zien dat er zoveel
jongeren met jou zijn om de workshops
bij te wonen, Jezus te ontvangen in de
Eucharistie en te genieten van het prachtige weer en de goede sfeer. Bisschop Van
den Hende noemt het driemaal. Jezus is
hier! We mogen Hem ontvangen maar hij
gaat ook met ons mee. Naar huis, naar
school en naar ons werk. Net zoals Jezus
mee ging met Zijn leerlingen. Besef je
dat? Geloven we dat? Hij is hier. Nu en
altijd. Je hoort het aan tijdens de preek in
de Heilige Mis. Er worden prachtige liederen gezongen en samen met alle jongeren
prijs je de Heer.

Wat zou jij doen?

JP Leiden

Na de Mis eet je een boterham, een appel
en drink je een pakje sap. Zittend op een
kleed kijk je naar de mensen die voorbij
lopen. Na het eten loop
je naar de workshop van
Kerk in Nood. Wat zou jij
doen, wordt gevraagd.
Vechten, vluchten of toch

dienstbaar zijn. Wat zou
jij doen als je in Syrië had
gewoond? Je voelt je aangeslagen om de beelden die
je hebt gezien en het besef
dat je in Nederland in vrijheid je geloof mag belijden,
waarom is dat niet overal? De vraag blijft
door je hoofd spoken. Wat zou jij doen?

God is aanwezig!
Je loopt langs de stands en ziet bekenden. Gaaf om je katholieke vrienden hier
bij elkaar te ontmoeten. Kampen, reizen
en projecten worden gepromoot. Als je
geen idee hebt wat er speelt is dit het
juiste momenten om alle activiteiten aan
te horen. Iedereen doet graag zijn verhaal. Het is warm, je koopt een muntje en
ruilt deze in voor een ijsje. Je zit met een
aantal vrienden in het gras. De gitaren
worden erbij gehaald en er worden liedjes
gezongen. Je voelt je gezicht branden.
Het lijkt wel vakantie! Maar het is gewoon zondag. Morgen moet je weer aan
het werk. Als afsluiting ga je samen met
je vrienden compleet uit
je dak op Royal Tailer. Je
geniet. God is aanwezig!
En Hij gaat met je mee naar
huis!  Marianne Heijkoop

Zoals je ziet is de agenda van JP Leiden nog een beetje leeg. De data van
alle groepen worden nog gepland. Kijk dus op onze site en in Rondom de Kerk
van september! De volgende data lijken nog ver weg, maar zet ze toch maar in
je agenda, zodat je erbij kunt zijn! ●●● Zondag 4 oktober voetbaltoernooi in
Baarn ●●●  Juli-augustus 2016 WJD in Krakau. Absolute aanrader!
●●●  Zin in een borrel? Houd www.jpleiden.nl en onze Facebookpagina in
de gaten! Meld je daar ook aan voor de nieuwsbrief, zodat je van de laatste
nieuwtjes op de hoogte bent. Als je je dan ook aanmeldt op facebook dan
kan er niets meer mis gaan! Vragen? Mail naar info@jpleiden.nl.
●●●
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Laten we bidden vo
or degene
die hun examens
hebben gehaald. Dat ze het
komende
st udiejaar nieuwe
mensen
leren kennen, dat
de st udie
bij hun past en oo
k op pad
met God blijven ga
an.

Tieners en hun relatie met konijnen

We hadden elkaar even niet gezien,
maar vrijdag 29 mei kwamen we weer
met de tieners van de parochie samen
in de kelder van de Petruskerk.
Omdat er een nieuwe jongen bij was hebben we eerst een voorstelrondje gedaan,
waarin je vertelde over je leeftijd, woonplaats en je relatie met konijnen. Daarna
was het tijd voor een spel. Mariëlle had
een doosje met kaartjes waarop allerlei
verschillende dingen stonden. Je kon
een opdracht trekken, zoals een liedje zingen, of dat je uit een kring moest
ontsnappen. Maar er waren ook een aantal vragen. Aan het einde van een vraag
ging het vaak allang niet meer over waar
de vraag eigenlijk over ging: ‘Is er leven
op een andere planeet?’ kwam uit op
een discussie over of liefde een keuze is
of niet. Helaas was het na twee rondes
echt tijd voor het volgende onderdeel.
We zijn toen met elkaar ingegaan op
Jezus’ blik op geluk. Aan de hand van de
Bergrede werd ons duidelijk waarin het
contrast ligt tussen hoe de wereld denkt
geluk te bereiken en hoe Jezus ons dat
vertelt. Tenslotte hebben we natuurlijk
ook met elkaar gebeden en gezellig nagepraat. Een super leuke avond dus!
Ben jij of ken jij een tiener in de leeftijd
van 12 tot 16 jaar? Weet dan dat je van
harte welkom bent bij de Tienergroep!
Je kunt je aanmelden via www.jpleiden.
nl voor de Nieuwsbrief, dan ben je op de
hoogte! 
Margreet Beenakker

Marianne, bedankt!
Marianne Heijkoop heeft lange tijd met veel enthousiasme deze JongerenInfo-pagina verzorgd voor onze
Rondom de Kerk. Zo bleven ook de ouderen onder ons
op de hoogte was de jongeren allemaal meemaken!
Gelukkig heeft Marianne een opvolger gevonden:
Lidwine Tax. Marianne, hartelijk dank voor je inzet
om een steeds lezenswaardige pagina te verzorgen!
Namens de redactie, 
Joke Sorgdrager
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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. 06 55 90 48 22, e-mail: bie00220@planet.nl.

De vrijwilligers worden bedankt
Pinksteren ligt alweer een aantal weken achter ons.
Pinksteren, het feest van de vlammende tongen, die we in
de huidige tijd ook nodig hebben. Ook al kunnen we elkaar
horen, we spreken niet altijd dezelfde taal en elkaar begrijpen lukt ook niet altijd. Maar zingen op deze feestdag met
jong en oud lukte in ieder geval wel!
Overal waar mensen samen werken komt het voor dat misverstanden ontstaan. Onze geloofsgemeenschap met haar
vele vrijwilligers vormt daarop geen uitzondering. Luisteren
is daarbij heel belangrijk; wat bedoelt iemand nu echt?
Opvattingen verschillen, kerkvisies verschillen, wat en hoe
we geloven bepalen we uiteindelijk zelf (gelukkig maar).
Het blijft boeiend om te zien hoe we ondanks alle verschillen, met elkaar in goede harmonie in verbinding blijven rond
onze ‘grootste gemene deler’ Jezus, hèt voorbeeld voor al
ons doen en laten. Het werk van de H. Geest?

De situatie in onze kerk is niet gemakkelijk. De wereld om
ons heen verandert; mensen gaan anders geloven en voelen zich niet meer thuis in een kerk die niet meeverandert.
In onze parochie wordt nagedacht over het sluiten van een
aantal kerken in Leiden. Dit is een logische ontwikkeling
bij steeds minder kerkgangers, minder vrijwilligers, minder
voorgangers (zie stukje over pastor vd Voort) en dus ook
minder inkomsten.
De pastoraatgroep en alle vrijwilligers van de Lam Gods
doen hun best om de Lam Gods een plek te laten blijven
waar we graag samenkomen om te vieren, te bidden,
te leren en te dienen (geen gebrek aan goede doelen).
De laatste jaren is het een goed gebruik om aan het einde
van het seizoen een vrijwilligersavond te houden samen met
onze Protestantse vrienden. Als dankjewel voor alle inzet,
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en – in goed Nederlands - voor de ‘teambuilding’.
Doordat steeds meer vrijwilligers vroeg met vakantie gaan
is het niet meer haalbaar om in juni een vrijwilligersavond
te houden.
Daarom is besloten de vrijwilligersbijeenkomst te laten samenvallen met een startdag na de zomerstop. Hoe we dat
gaan doen, daar wordt nog over nagedacht. Maar de datum
staat vast: 20 september. Zet deze datum maar alvast in uw
agenda. Dan zal ook ons nieuwe goede-doelen project worden gepresenteerd.
Maar nu eerst genieten van een hopelijk mooie zomer en als
u weg gaat een fijne vakantie.
Irma Leune namens de pastoraatgroep

oude parochie. Ook telt hij wat er aan collectes is opgehaald. Tenslotte is hij ook nog voorzitter van het Lam Godskoor en als bas helpt hij mee aan de meerstemmigheid van
een lied.
Tine en Philip, we zijn je dankbaar voor wat je doet in onze
parochiekern.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 26 april hebben zes kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan: Quinn, Isabelle, Liva, Igor, Larissa
en Stef. Het was een feestelijke viering in een volle Maria
Middelareskerk, de koster moest zelfs meer stoelen erbij
zetten. Pater Van Ulden ofm. ging voor in de viering. Wat de
kinderen het leukste vonden was: spullen op de altaartafel
opruimen, naast de pastoor staan, voorlezen door de microfoon, dat ze echt het brood kregen en dat de familie er was.
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Diversen

Wijkkerk H. Antonius

Collectes

Vrijdag 10 juli en 7 augustus is
er om 9.30 uur een Eucharistieviering.

De collecte met Pinksteren
voor de Week Nederlandse
Missionarissen heeft € 410,- opgebracht. Een mooi bedrag!
Hartelijk dank.
De MIVA-collecte wordt gehouden op zondag 30 augustus,
na de viering in de Maria
Middelareskerk.

Woonzorgcentrum
Robijnhof
Vrijdag 3 juli en 7 augustus is er
om 15.00 uur een viering in de
‘Vijverzaal’.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 29 juni en 27 juli is er
om 10.30 uur een Eucharistieviering.

Zomerrooster
In verband met de zomer draait
het secretariaat op halve kracht
van 14 juni t/m 4 juli.
Het Lam Godskoor heeft zomervakantie van 6 juli t/m 16
augustus. In deze periode zal er
samenzang zijn tijdens de vieringen op zondag.

Kinderkoor
‘De Vlammetjes’

De Paaskaarsen van 2014
Niet iedereen hoeft te wachten tot de vrijwilligersavond om
bedankt te worden, want het is een goede gewoonte om
de paaskaars van het voorbije jaar te schenken aan iemand
die zich extra verdienstelijk heeft gemaakt. Dat gebeurde
dit jaar met Pinksteren.
De paaskaars uit de Maria
Middelareskerk ging naar Tine
Scholtes. Zij vormt nu nog
maar in haar eentje de MOV
groep van de Lam Gods: Missie-Ontwikkeling-Vrede.
Tijdens de Vastenaktie speelt
zij al vele jaren een actieve rol
bij de sobere maaltijd, vergadert heel wat af en reist naar Utrecht om zich te laten voorlichten over de nieuwe projecten. Zij hangt posters op en
houdt een oogje in het zeil dat er echt gecollecteerd wordt!
Je ziet Tine ook mensen uit verre landen meenemen in de
auto naar de kerk.
Philip Dankloff mocht de paaskaars uit de Antoniuskerk ontvangen. Hij is elke dinsdag gastheer in de pastorie, stencilt alle
boekjes voor speciale vieringen
en het mededelingenblaadje,
brieven voor de Kerkbalans en
flyers voor de Kinderwoorddienst. En dat doet hij al jaren.
Daarnaast regelt hij de bezorging van Rondom de Kerk in
de wijk van de Leonardus, zijn

Vieringen door de week

De werkgroep is erg tevreden hoe het is gegaan met de
voorbereiding, de enthousiaste kinderen en ouders en de
mooie viering als feestelijke afsluiting.
Bedankt allen die geholpen hebben om de communicantjes
een speciale dag te bezorgen! We zien jullie graag weer op
de terugkomdag op 27 september.
Nicolien Joziasse namens de werkgroep

ZZP-er pastor Van der Voort
Pastor Cornelis Joseph van der Voort is op
27 mei op 84-jarige leeftijd overleden. We
kennen hem van het regelmatig voorgaan
tijdens de Eucharistievieringen in de Maria
Middelares, vaak met het kinderkoor.
Hij noemde zichzelf ZZPer: Zielzorger Zonder Parochie.
Hij was een geboren verteller. Bisschop
Van den Hende vertelde in de uitvaartmis over zijn groot
vertrouwen in het leven. Zeven kaarsen brandden rond de
baar als teken voor zijn hartelijkheid, zijn harde werken,
zijn oprechtheid, zijn liefde voor de naaste, zijn zorgzaamheid, één vlam symboliseerde onze aanwezigheid en één
vlam Gods aanwezigheid. Pastor Van der Voort had het
Evangelie van Matteus uitgekozen over “De vogels, ze
zaaien niet, ze maaien niet”. Niet een Evangelie van zorgeloosheid, maar één van je gedragen voelen door de zorg
van de Heer.
Dat hij mag rusten in vrede bij God.
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zingt nog op 28 juni en kan
dankzij een mooie collecteopbrengst (€ 206,-) een prachtig uitje maken naar Duinrell.
Daarna hebben zij vakantie. Zij
starten weer op 24 augustus
om te oefenen voor de viering
van 27 september, tevens terugkomdag van de EHC.
De maandelijkse catecheseavonden met Marieke Maes en
de maaltijd-plusavonden houden ook een zomerstop.

Familieberichten
Overleden
De heer Andreas Anthonius
Maria de Groot, beter bekend
als Dries, overleed op de leeftijd van 84 jaar.
Hij woonde aan de Hoge
Morsweg. Op 23 april werd hij
na de uitvaartmis in de Maria
Middelareskerk gecremeerd op
‘Rhijnhof’.
Wij wensen de nabestaanden
veel kracht toe.
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Voedselbank
Blijft u denken tijdens het
boodschappen doen aan de
mensen die afhankelijk zijn van
de Voedselbank? Koop wat vis,
vlees in blik en peulvruchten en
breng het mee op zondag naar
de kerk en leg het achter in de
mand. Elke eerste maandag van
de maand worden verpakte en
houdbare etenswaren opgehaald en weggebracht naar de
voedselbank.

Bloemengroet
Geef ons door als er iemand
ziek is of in het ziekenhuis ligt.
De bloemengroet is een kleine
attentie als blijk van medeleven
bij ziekte, 90e verjaardag, jubileum of zomaar voor iemand
die op dat moment een opkikkertje heel goed kan gebruiken. Op die manier willen wij
ons geloof in praktijk brengen.
Het gaat immers om:
‘Omzien naar elkaar’ en zoals
Wilbert van Erp in een interview met Roderick Vonhögen
het zo treffend verwoordde:….
”Het geloof moet meer zijn
dan alleen maar bidden. Je
moet openstaan voor je naaste.
Je moet gevoelig zijn voor wat
er om je heen gebeurt,…. Geeft
het aan elkaar door.
Wij zijn afhankelijk van uw signaal, want dat is de manier
waarop je een gemeenschap
kunt zijn. En dat is de manier
om het Bijbels gebod van naastenliefde in de praktijk te brengen….” Het interview en meer
staat op
https://youtu.be/tuKSNasd9mw
Bij voorbaat hartelijk dank.
Ali van Leeuwen

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@telfort.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.

Zomertijd

Tien jaar Regenboogdis

Binnenkort gaan er weer vele mensen op reis. Andere lucht
inademen, op adem komen, nieuwe energie opdoen. Dikwijls gaan de voorbereidingen op zo’n reis gepaard met heel
veel geregel en stress.
Er zijn echter ook mensen die er voor kiezen om heel bewust
niet op pad te gaan maar vakantie te houden in eigen omgeving. Om de stad of het dorp waar je woont eens te bekijken als toerist. Om eens gezellig met een boek in de tuin te
gaan zitten, tijdloos. Er hoeft immers niets!
Tot slot is er een grote groep mensen die niet kunnen genieten van de vakantie. Mensen die er simpelweg geen geld
voor hebben. Of mensen die ziek zijn of door ouderdom en
gebreken niet meer op pad kunnen gaan. Voor deze mensen
breekt er dikwijls een tijd aan van eenzaamheid. De zomertijd is voor hen een onaangename confrontatie met een onmacht waar ze zelf niet voor kiezen.
Aan ieder van ons de opdracht om eens stil te staan bij de
betekenis van de vakantietijd voor onszelf en de mensen in
onze omgeving. We hebben er immers tijd voor….?
Ik wens u allen een heel heilzame zomertijd toe.
Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Vrijdag 27 maart was het feest in de Regenboog. Ballonnen aan het plafond, champagneglaasjes op de bar en extra
mooi gedekte tafels. De reden van dit alles was het 10-jarig
jubileum van de Regenboogdis.
Zo lang al serveert de kookgroep van de Regenboogdis elke
laatste vrijdag van de maand een heerlijk driegangendiner.
En het gestaag toenemend aantal eters bewijst dat het lekker en gezellig is. Er zijn veel vaste klanten, maar er is ook
altijd plaats voor losse deelnemers. Zo blijft het gezelschap
gevarieerd en zijn er steeds weer nieuwe ontmoetingen.
Speciaal voor deze dag hadden de koks en keukenhulpen
een heerlijk vijfgangendiner klaargemaakt waaronder een
speciaal gebakken Regenboogtaart!
Wat hebben we gesmuld!

Eerste H. Communie
Zondagmiddag 7 juni was het weer feest in de Regenboog.
Na een voorbereiding van 6 weken aan de hand van het project ‘Blijf dit doen’ mochten Anna en Loes van Duinen en
Janneke en Juul Kampschreur voor het eerst het H. Sacrament ontvangen. Hieronder ziet u hen staan, samen met
de voorgangers pastoor A. Kokx en ds. E. S. Smidt en met
Marianne Hoogervorst en Maja van Spaandonk die de voorbereiding hebben gedaan.
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Iedere 2e donderdag van de
maand draagt vicaris A. van der
Helm een H. Mis op in het Stiltecentrum.
Data: 9 juli, 13 augustus en 10
september.
Aanvang: 19.00 uur
.

Iedere donderdagochtend van
10.00 – 12.00 uur komt een
groepje handwerk liefhebbers
in de Regenboog bij elkaar om
te quilten. Zin om mee te doen?
Kom eens langs!

Regenboogdis
Elke laatste vrijdag van de
maand van 18.00 – 20.00 uur
een smakelijk driegangen diner à
€ 8,00. Aanmelden bij Maja van
Spaandonk, telefoon: 521 43 59.
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

Oud papier, kleding

Expositie meester(es) gevraagd

Het afgelopen jaar heeft Jessica Presik geloofsgesprekken
gevoerd met ds. Inge Smidt en het gedachtengoed van de
christelijke traditie verkend. Dat resulteerde in de wens
toe te treden tot onze geloofsgemeenschap. Op zondag 31
mei ontving Jessica het sacrament van de Doop en deed zij
Belijdenis.
Op zondag 14 juni is door het sacrament van het doopsel in
onze gemeenschap opgenomen:
Kyem Noah Clark. Geboren op 26 mei 2014
Binnenkort verhuist hij met zijn ouders naar België.

Eucharistieviering op
donderdagavond

Quilten

Op vrijdag 3 juli houden we onze traditionele seizoenafsluiting met een barbecue voor al degenen die zich betrokken
voelen bij onze geloofsgemeenschap. U kunt zich opgeven
via de aanmeldlijsten in de hal van de Regenboog.
Het kookteam van de Regenboogdis verzorgt de barbecue.
Dat wordt dus smullen.
Als extra is er de prijsuitreiking van de verloting t.b.v. de
aanschaf van beamers in de kerkzaal. De loten zijn te koop ’s
zondags na de viering en op de avond zelf.

H. Doopsel

Iedere zondag is er om 10.00 uur
een oecumenische viering. Tijdens
deze viering is er een crèche voor
de allerkleinsten en kindernevendiensten voor kinderen van de
basisschool.
Na de viering is er koffie en limonade en gelegenheid om elkaar
te ontmoeten

Iedere woensdagochtend
10.00 – 12.00 uur.
Even de laatste nieuwtjes uitwisselen. De koffie en thee staan
klaar met koekjes.
Vrij entree voor iedereen.

Seizoenafsluiting

Na vele jaren trouwe dienst was de keuken in de Regenboog
wel aan een grote opknapbeurt toe. Het aanrecht was versleten en de inrichting voldeed niet meer. In maart is er flink
verbouwd en nu kunnen we genieten van een frisse en praktische keuken met een speciaal groot fornuis en een flinke
oven, een kraan waar meteen heet water uitkomt en uitgebreide kastruimte.
Er is ruimte genoeg om uitgebreide maaltijden klaar te maken of hapjes voor een grote partij. Dat is fijn voor de Regenboogdis (zie hiernaast) maar ook aantrekkelijk voor het
verhuren van de zalen.

Viering op zondag

Inloop-koffieochtend

Ik spreek de hoop uit dat we nog vaak samen mogen eten.
En…..bent u er nog nooit bij geweest? Wat let u om u eens
aan te melden?.......

Nieuwe keuken voor de Regenboog!

Rondom de Kerk 26

We feliciteren Kyem en zijn ouders met deze belangrijke
stap op weg in het geloof. Daarnaast wensen we hen veel
geluk toe in het nieuwe vaderland.

De laatste jaren hadden we regelmatig mooie exposities van
schilderijen of andere kunstwerken in de ontmoetingsruimte. Maar al een tijdje is de expositiewand leeg. Dat komt
doordat Susannah, degene die de exposities regelde, verhuisd is naar Duitsland.
We zoeken nu iemand met interesse in kunst die het stokje van Susannah wil overnemen en op zoek wil gaan naar
(amateur) kunstenaars in en rondom onze geloofsgemeenschap die hun werk enige tijd in de Regenboog willen tentoonstellen.
Gegadigden kunnen contact opnemen met iemand van de
AKM of Ronald van Heijningen.
Namens de AKM, Ingrid Weitenberg

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.
De opbrengst komt ten goede
aan diaconale projecten.
NB. In augustus geen inzameling

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

Wat gaat wel/niet
door in de vakantie?
• In de vakantieperiode is
de Regenboog niet elke dag
open. We proberen elke
maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 10.00 uur 12.00 uur open te zijn.
• De vieringen op de zondag om 10.00 uur gaan wel
gewoon door, evenals de
crèche en de kindernevendienst.
• Het morgengebed op de
woensdagochtend vervalt,
maar de inloop koffieochtend op de woensdag gaat
wel door.
• De quiltclub blijft ook de
hele vakantie gezellig doornaaien.
• De cyclus van geleide meditaties op de vrijdagochtend is afgerond. Een nieuwe cyclus begint in oktober.
• De gebedsbijeenkomsten
van de ‘biddende moeders’
vervallen ook in de vakantieperiode. Half augustus starten ze weer op.
• Er is in augustus geen inzameling van oud papier,
metaal en kleding.
• Uw gaven voor de voedselbank kunt u de hele vakantie op de ochtenden dat
de Regenboog open is, deponeren in de kast in de hal.
• De Regenboogdis serveert
in de vakantieperiode een
speciaal zomermenu. Iets
minder uitgebreid maar wel
even lekker als altijd.
• De weekagenda zal om de
week verschijnen i.p.v. wekelijks.
Zie voor actuele informatie
en telefoonnummers onze
website www.deregenboogmerenwijk.nl.

H. Laurentius en de
Avondmaalskelk

Bedevaart naar Kevelaer

God,

In Valencia wordt sinds 1437 een kelk
bewaard en vereerd. Zou het hier om
de kelk kunnen gaan die door Jezus
bij het laatste Avondmaal is gebruikt?

De bedevaart naar Kevelaer is dit jaar van donderdag 6 tot en met
zaterdag 8 augustus. Er is ook een eendaagse bedevaart op vrijdag 7
augustus. Ook dit jaar wordt deze bedevaart georganiseerd door de
‘Haagse Bedevaarten’. Begeleiding is in handen van pastoor Van der
Bie en pastoor Smith.

die uw dienaar Abraham
op alle wegen

in de strijd,

De kelk heeft een voorgeschiedenis in
Spanje die teruggaat tot het jaar 712. Het
is een prachtig voorwerp, de bovenkelk
is van achat-steen van tussen de derde
eeuw voor en eerste eeuw na Christus. Onder is een gouden houder gemaakt van veel later datum. Hoe is deze kelk in Spanje gekomen? Petrus
had de kelk aanvankelijk meegenomen uit Jeruzalem naar Rome. Een
van de mogelijke lijnen loopt vervolgens via Laurentius. Die kwam uit
Huesca in Spanje. Toen Paus Sixtus II (ook uit Spanje!) werd opgepakt,
gaf hij de aartsdiaken Laurentius de opdracht de schatten van de Kerk
te verbergen. Wanneer de keizer dat hoort dwingt hij Laurentius de
schatten in te leveren. De diaken vraagt drie dagen de tijd. Tijd genoeg
om al deze schatten in goede handen te geven. Mogelijk dat hij de kelk
naar zijn ouders in Spanje heeft laten brengen…

vertroosting op de weg,

Ware diaconie: vanuit de Eucharistie

ongedeerd hebt bewaard,
wij vragen u:
bescherm ook ons.
Wees onze bescherming

verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.

Zou zo diaken Laurentius heel nauw verbonden zijn met de kelk van het
Avondmaal. Een diaken in de Misliturgie is ook degene die ‘bij de kelk’
hoort, hij heft deze op wanneer de priester “Door Hem en met Hem…”
bidt. De kelk bevat het heilig Bloed van de Heer en is dus ook een voorwerp dat naar het martelaarschap verwijst. Maar wezenlijker geeft de
kelk aan dat de Eucharistie leidt tot diaconie, en diaconie alleen vanuit de Eucharistie de ‘maat’ kan krijgen die ‘goed doen voor een ander’
overstijgt.
Diaken Laurentius heeft in zijn martelaarschap dus de kelkverbondenheid tot het uiterste toe waargemaakt, en daarin de ware diaconie. Ook
voor hem was, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, de Eucharistie
‘bron en hoogtepunt’ van heel het christelijk leven.
Pastoor Smith
Over deze bijzondere Santo Caliz van Valencia, zie M. Hesemann, Die Entdeckung des Heiligen Grals, 2003.

Geef dat wij
onder uw geleide

En ook nu sluit de sinds 1728 bestaande meerdaagse bedevaart naar
Kevelaer, georganiseerd door de
Broederschap Leidse Processie naar
Kevelaer, aan bij de bedevaart van
de ‘Haagse Bedevaarten’. Van oudsher is de Broederschap geworteld
in de Franciscaanse traditie en de
Hartebrug heeft als thuisbasis. Niet
alleen parochianen van de Hartebrug zijn in de loop der jaren meegegaan, maar ook belangstellenden
uit andere parochies en dorpen rond
Leiden. De ‘Haagse Bedevaarten’,
die meer bedevaarten aanbiedt, is
ook actief in het Leidse. Binnen het
programma is ruimte voor de Leidse
eigenheid. Informatie en opgave

Titel Leven met Thomas Merton: Wegwijzer naar vrijheid
Uitgever Meinema, 2015 Prijs € 14,95

en ongedeerd

ISBN 978 90 211 4384 2 Aantal pagina’s 134

naar huis terugkeren.
Amen.
Bron: www.katholiek.nl

Thomas Merton werd 100 jaar geleden geboren. Na een turbulente jeugd en
het vroege overlijden van zijn ouders groeide hij naar het rooms-katholicisme toe en werd hij in 1938 gedoopt. In 1941 sloot hij zich aan bij de trappisten. In het klooster in Kentucky in de Verenigde Staten zette hij zijn zoektocht voort en schreef hij vele diepzinnige teksten.
Een belangrijke vraag in het leven van Merton is: Hoe wordt je een werkelijk
vrij mens? Hij vindt de vrijheid in het klooster en in de eenzaamheid, maar
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Vrijwilliger Lam Gods en H. Laurentius

Hoe is het zo gekomen?
Ik kan wel aardig zingen, zegt men. In 1975 werd ik door de
vertrekkende dirigent van het koor in Stompwijk gevraagd om
te dirigeren. Tussen 1987 en 1990 heb ik op de zaterdagen een
basisopleiding koordirectie gevolgd bij Jos Vranken. Via een studiegenoot ging ik in 1992 ook het koor van de Maria Middelares
dirigeren, en zo kwam ik in de latere parochiekern Lam Gods
terecht.
www.bedevaart.nl of Haagse
Bedevaarten, Weena 1053, 3013
AL Rotterdam, 010 414 95 77 of
info@bedevaart.nl.

Bedevaart naar Banneux
Op maandag 24 augustus is een ééndaagse bedevaart naar het Belgische
pelgrimsoord Banneux, met begeleiding van pastoor Bergs. Een week
later is gelegenheid een tweedaagse bedevaart naar Banneux te maken,
op 29 en 30 augustus, met begeleiding van pastoor Van Winkel en diaken
Collignon. In oktober is er een vijfdaagse reis, waaraan ook bisschop Van
den Hende deelneemt. Kosten ééndaagse reis € 49,- tweedaagse reis
€ 115,- en voor de geheel verzorgde vijfdaagse reis € 255,-. Informatie en
aanmelding Paula van Opstal 015 369 31 48 of paula_opstal@hotmail.
com. Zie ook www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

door Pier Tolsma, diaken

Auteur Kick Bras

voorspoedig bereiken

Dini Berbée (69)
Wat doe je?
Ik ben dirigent van het Lam Godskoor en het parochiekoor van de
H. Laurentiuskerk in Stompwijk.
In de Laurentius dirigeer ik de avondwakes en uitvaarten.

Rondom Boeken

het doel van onze reis
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ziet zichzelf vervolgens als daarvan afhankelijk en dus toch weer onvrij. Vrijheid is
ook een soort lenigheid die je in staat stelt
je aan te passen aan de omstandigheden.
Om werkelijk tot God, tot zuivere liefde en
vertrouwen te komen, moet je je van alles
losmaken, ook van jezelf.
Kick Bras voorziet in dit opnieuw uitgegeven boek teksten van Thomas Merton
van commentaar. Zo laat hij ons op een
toegankelijke wijze kennis maken met de
boeiende persoon Merton, zijn spiritualiteit en met zijn veelgelezen werk.

Wat inspireert je?
Het geeft ontzettend veel voldoening als je op zo’n manier iets
kunt bijdragen aan de kerkgemeenschap. Daarnaast kan ik hierin mijn liefde voor muziek in het algemeen en mijn liefde voor
kerkmuziek in het bijzonder kwijt. Muziek is de taal van het hart,
en het kan troost en blijdschap bieden aan zowel luisteraar als
uitvoerder. Ik vind het heerlijk om contact te hebben met mijn
koorleden, en om samen met hen al zingend de Blijde Boodschap
te brengen. Koorleden en kerkgangers inspireren mij enorm om
het geloof dichterbij de mensen te brengen.
Is er een viering zonder muziek denkbaar voor jou?
Nee! Kerkmuziek is een onmisbaar element in de liturgie.
Gesproken en gezongen woord zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zorg ik ook dat de liedkeuze past bij het thema
en de lezingen. Ook de samenzang vind ik heerlijk, want dat is
iets wat je met alle kerkgangers samen doet. Het is dan geen
uitvoering, maar je maakt iets moois met iedereen die aanwezig
is. Zingen is trouwens ook een erg praktische vorm van spiritualiteit; het verhoogt de weerstand en vermindert stress.
Zit die betrokkenheid er van huis uit al in?
Ja, mijn ouders zijn ook altijd kerkelijk betrokken geweest. Mijn
vader was lid van de Vincentiusvereniging, en was erg muzikaal.
Mijn moeder was lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren.
Je dirigeert dus twee koren in drie kerken. Waar
ben je het liefst?
Beide koren hebben hun eigen charme, maar ze zijn allebei gemotiveerd en enthousiast. Ze zijn wel verschillend: in Stompwijk
zijn de koorleden overwegend iets ouder dan in Leiden bijvoorbeeld. Maar met de parochie in Stompwijk heb ik wel een speciale band, omdat ik er woon. Vooral bij uitvaarten is dat fijn. In
Leiden heb ik niet altijd persoonlijk contact gehad met de overledene, in Stompwijk weet ik bijna altijd wie het is. Dat maakt het
dirigeren van de muziek bij een uitvaart wel extra betekenisvol.
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Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort,
Haven 64
Dinsdag 7 juli, dinsdag 4 augustus en
dinsdag 1 september 10.00 uur: EV

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 27 juni tot en met 6 september 2015
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Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

