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Natuur verliest eigen zin en waarde

Groene encycliek van de paus, ‘Laudato Si’
Het is vijf voor twaalf. De klimaattop heeft
gesproken. Voor de plastic tasjes moeten
wij nu gaan betalen. Mogelijk heeft de regering de nieuwste encycliek ‘Laudato Si’
gelezen, waarin de paus een oproep doet
aan alle mensen van goede wil om ‘ons
gemeenschappelijk huis’ te beschermen.

Wij zijn één met de schepping

De heilige Franciscus liet in zijn
leven een grote eerbied zien voor de
schepping van God en voor de armsten. In zijn Zonnelied dat over
‘broeder zon’ en ‘zuster maan’
spreekt, verwoordt hij dat de mens
één is met de schepping en daar
met dankbaarheid in mag staan.
Dankbaarheid en verwondering,
verbazing over de
In de geschiedeschoonheid zullen
nis van ons mensons brengen bij verzijn is de visie van
de mens op de naantwoordelijkheid
en zorg voor de hele
tuur veranderd.
natuur en ons maZodra de mens
zichzelf als heer
ken tot medeveren meester over de
antwoordelijken in
De nieuwe pausfietsmobiel?
werkelijkheid uitéén gemeenschapperoept, wordt de natuur gedegralijk huis. We zijn door de Schepper op
een bijzondere manier met elkaar en
deerd tot een object dat uitgebuit
met de natuur verbonden: wij vormen
mag worden en verliest de natuur
één geheel. Naar breed katholiek behaar eigen zin en waarde. Dat zien
wij om ons heen gebeuren in onze
sef heeft onze wereld een sacramenvoortschrijdende technologieën en
tele gestalte. De schepping verwijst
in de bijna grenzeloze mobiliteit.
naar de Schepper. De waardigheid

Oriëntatiedag priesterschap en diaconaat
Op zondag 13 maart is weer een Oriëntatiedag voor de priester- en
diakenopleiding in ons bisdom.
Ken je het gevoel, dat de Heer je roept om alles neer te leggen en Hem
te volgen? Ben je geraakt door het Evangelie van Jezus? Voel je de
liefde van God en wil je als priester of diaken werken in zijn Kerk? Kom
dan naar de Oriëntatiedag. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het
programma loopt tot 17.00 uur. Je bent van harte welkom op Park
Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg. Meer info bij rector Walter Broeders, 070 387 38 04 of
06 27 14 01 17 of meld je aan via priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl.
Kijk ook op www.vronesteyn.nl, www.priesterworden.nl en www.diakenworden.nl.

van de mens als schepsel Gods, maar
ook de aarde als Gods schepping zijn
een gegeven. Wie de schepping
schendt, schendt de Schepper.

Ons hart groen maken
De encycliek is een spiegel om ons
gedrag te toetsen. Het is niet eenvoudig, grote belangen staan op het
spel en problemen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Het is wel belangrijk, want het
gaat om de toekomst van onze wereld. Het bewustzijn dat het vijf voor
twaalf is, dat het ernst is met ons
milieu zal ons doen bekeren en van
ons hart een groen hart maken: bewustwording met inzet voor mens èn
natuur. Even had onze paus een
groene toog aan, die werd
opgemerkt door de hele wereld.
Pastoor W. Broeders

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat
Corry Boumeester en Margreet Onderwater
(ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open),
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 of
petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders
Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17
of w.p.l.broeders@gmail.com.
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 diakengjclavel@gmail.com.
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.
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‘Pelgrimstocht voor barmhartigheid’
De Week van Barmhartigheid is dit in Heilig Jaar
van Barmhartigheid een
pelgrimstocht op weg naar
Pasen, met pelgrimsstempelkaart en aan het eind
een pelgrimskruisje.
De tocht start op woensdag 9 maart
met een lezing van bisschop Van den
Hende over de Sociale Leer van de
Kerk. Zie pagina 12-13. Hier ontvangt
u uw eerste stempel. Op deze avond
zal de bisschop ook de pelgrimskruisjes zegenen die de deelnemers
tijdens de slotbijeenkomst krijgen
uitgereikt. In alle kernen vindt u het
programma met de activiteiten, met
inschrijflijsten. De activiteiten zijn
van 12 tot en met 18 maart en behelzen onder meer onderhoud begraafplaats Zijlpoort en helpen inpakken
pakketten bij de Voedselbank. Met

Ruim 40 parochianen namen vorig jaar
deel aan de eerste Week van Barmhartigheid. Wie zich belangeloos inzet voor een
ander, opent zijn hart voor Christus.

een activiteit krijgt u de tweede
stempel. Op zaterdag 19 maart is de
finish. Om 10.30 uur vieren we de H.
Mis in de H. Joseph. Daarna gaan we
met elkaar in gesprek over onze ervaringen tijdens deze pelgrimstocht op
weg naar het Hoogfeest van Pasen.
Voor een sobere lunch wordt gezorgd!
U ontvangt uw derde stempel. Aan
het eind kunt u de volle stempelkaart
inwisselen voor het pelgrimskruisje.

2016
De opbrengst voor het Ver Weg-project tijdens de Vastenactie van dit jaar
gaat naar Katawki in Oeganda. Het Dichtbij-project is ‘Intussen – rondom
de noodopvang’ van De Bakkerij.
Katawki is een arm gebied in het
noordoosten van Oeganda, waar mensen afhankelijk zijn van landbouw.
Door steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het
land veel te laag. Mensen lijden honger en ten noorden van het campagnegebied overlijden zelfs mensen.
Onze projectpartner Socadido helpt
gemeenschappen om met de weersomstandigheden om te gaan zodat
oogsten verbeteren en mensen voldoende te eten hebben. Als er eenmaal productie is worden boeren geholpen met verkoop van hun produc-

ten. Het Vastenactieproject wil gemeenschappen steunen waar de hulp
nog op gang moet komen.

Het Dichtbij-project
Het project ‘Intussen – rondom de
noodopvang’ van De Bakkerij behelst
hulp en steun aan vluchtelingen in
onze regio; zoals taalles, samen koken,
ergens koffie drinken e.d. De Diaconie
HH. Petrus en Paulus steunt beide projecten van ganser harte. Meer info op
www.vastenactie.nl en www.debakkerijleiden.nl. Zie ook pagina 19.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

PA ROCHIEBEST U UR

Kerkgebouwen dicht of
gerestaureerd?

Oogstjaar Katholiek
Alpha Centrum

In het Leidsch Dagblad van december is tot
tweemaal toe ruim aandacht gegeven aan
restauratieplannen. Er zouden toch kerken
dichtgaan? Allebei is waar.
Al jaren geleden is besloten om in Leiderdorp
en Zoeterwoude kerken te sluiten en de andere
kerken op te knappen en/of aan te passen aan
gewijzigde behoeften. De Menswording in Leiderdorp gaat eind dit jaar dicht, zodra de Meerburgkerk in Zoeterwoude Rijndijk klaar is voor
de eredienst, na een grondige verbouwing die
ook de naastgelegen pastorie overbodig
maakt. De verbouwing is 15 december feestelijk gestart met het ‘draaien’ van de eerste paal
voor de nieuwe vloer. De Christus Dienaar in
Zoeterwoude Dorp wordt verkocht als de Sint
Jan aan de Zuidbuurtseweg zo is aangepast,
dat ook de pastorie ernaast niet meer nodig is
en kan worden verkocht. Met de Sint Jan wordt
in de loop van 2016 begonnen. Beide kerken
worden aangepast uit subsidies, verkoop van
onroerend goed en eigen spaarpotjes.

Het Katholiek Alpha Centrum zet zich
al 16 jaar in voor de Nieuwe Evangelisatie onder meer door het uitgeven
van materiaal. 2015 was een oogstjaar: de dvd-serie Catholicism kwam
uit met 10 inleidingen van een uur, in
15 landen gefilmd, op 50 locaties.
Prachtig materiaal, dat inmiddels
veel parochies in Nederland en Vlaanderen gebruiken. Zie www.Catholicism.nl. Op 3 september is het eerste
exemplaar van Amazing Gift aan bisschop Van den Hende overhandigd,
een dvd-inleiding waarin franciscaan
father Stan stap voor stap de Mis uitlegt, humoristisch en eerbiedig.
Samen met Kerk in Nood is de folder
Het Jaar van Barmhartigheid
uitgegeven, die in de meeste
kerken te vinden is. En in
november kwam het boekje
Een Jaar van Gods Barmhartigheid uit, met onder
meer met 365 teksten uit de
Traditie van de Kerk. Aan
het woord komen onder ande-

Bijspringen Joseph niet nodig
Verrassender zal het bericht zijn geweest dat
ook de Josephkerk aan de Herensingel wordt
opgeknapt: dak en buitenmuren worden gerepareerd zodat het niet langer lekt. De kerkgangers bidden al jaren voor deze opknapbeurt en
nu een grote rijkssubsidie (van 6,5 ton) dreigde te vervallen is met hulp van de bisschop de
knoop doorgehakt. Met 2 ton spaargeld en 2,5
ton aan toezeggingen was de benodigde 1,3
miljoen euro nog niet binnen. Naast een actieve werving van fondsen is er een garantie afgegeven voor het ontbrekende stuk. Ook de
Joseph kan dus aan de slag zonder dat andere
kernen uit onze parochie hoeven bij te springen.

Er blijven teveel kerken

Wereldgebedsdag op 4 maart

Zijn kerksluitingen in Leiden nu van de baan?
Nee, zes kerkgebouwen is gewoon te veel op de
paar vierkante kilometer voor het aantal kerkgangers, zelfs met Kerst. Ook het aantal beschikbare priesters is minder. Het bestuur
wint momenteel bouwtechnisch en planologisch advies in en met het bisdom is regelmatig overleg hoe het verder moet.

Op vrijdag 4 maart is in Leiden weer Wereldgebedsdag, om 20.00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovekade 24. De liturgie ‘Ontvang MIJ als een kind’ is dit jaar opgesteld door Cubaanse vrouwen. Zien wij onszelf nog als kinderen van God? De Wereldgebedsdag is een jaarlijkse oecumenische viering. De opbrengst van de collecte
gaat naar projecten op Cuba. Meer informatie bij Barbara Heubeck-Duijts, 071 522
34 03 of heubeck@hetnet.nl of bij Linda Carrette 071 522 51 36 of lplcarrette@
gmail.com. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl of www.worlddayofprayer.net.

Al met al hoopt het bestuur dat u uw parochiekern blijft steunen met gebed en geld. We
moeten de Blijde Boodschap verkondigen, nu
en in de toekomst!
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie

ren Augustinus,
Bernardus, Thérèse. Het boekje is te
bestellen via www.colomba.nl.
Voor 2016 staat er ook weer veel op
het programma (Thérèse-speelfilm,
boek over moeder Teresa en een serie
van 72 tekenfilmpjes van 3 minuten
over het Katholieke geloof, 3MC genaamd). Alles kunt u vinden op de
website www.rk-alphacentrum.nl,
met een webshop om iets te bestellen. Het Katholiek Alpha
Centrum is gevestigd in Leiden
en het bestuur bestaat uit Helen Opstal, Bas van Pampus en
ondergetekende.
Pastoor Smith

PA ROCHIE T E A M

WJD extra onder de aandacht
De voorbereidingen op de drie belangrijke momenten voor kinderen,
tieners en jongeren zijn in gang gezet: 1e H. Communie, H. Vormsel en
de WereldJongerenDagen (WJD).
Vooral de WJD in de zomer in Krakow
in Polen, brengen we deze tijd extra
onder de aandacht. Pastoor Broeders
is een van de hoofdorganisatoren van
de reis vanuit ons bisdom. We hopen
dat veel jongeren meegaan, want zo’n
kans krijg je niet snel meer in je leven. Over een paar jaar zijn de
WJD namelijk per toerbeurt in
een ander werelddeel,
niet zo ‘naast de
deur’ als Polen.
Op donderdag 21 januari hebben we als
PT onze jaarlijkse bezinningsdag gehouden. Na een tijd van
aanbidding hebben we
uitgewisseld over de

prachtige brief van Paus Franciscus,
Gelaat van de Barmhartigheid. In de
middag hebben we nog verder uitgewisseld en natuurlijk ook vooruitgekeken dit nieuwe jaar in. De Vespers
vormde de afsluiting.
Het ‘eerst aanspreekbare’ zijn begint
ook zijn weg te vinden. Voor de meeste kernen loopt dit goed. Natuurlijk
houden we aan het eind van het seizoen een evaluatie. Zo gaan we verder met een door een halve priesterbenoeming afgeslankt PT, maar
met BC- en PG- leden, die flexibel
genoeg zijn om ons telkens weer
aan te vullen en te ondersteunen!
Pastoor Smith
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Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Stichting Confessioneel
Confessioneel Onderwijs
Stichting
OnderwijsLeiden
Leiden
Secretariaat: Mariënpoelstraat 4 | 2334 CZ Leiden
T 071 517 55 51 | E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging
Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06

Belangrijke
momenten
leg jevast

robbeursefotograﬁe.nl

Dag en nacht

Katholieke basisscholen
St. Joseph

De Leeuwerik

Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden
T 071 513 22 63 | E joseph@scoleiden.nl

Leidsedreef
6, 2352
BA Leiderdorp
Leeuwerikstraat
2 | 2352
EP Leiderdorp
info@daltondeleeuwerik.nl
T 071 589 28 24 | E daltondeleeuwerik@gmail.com

't Klankbord

De Schakel

A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden
T 071 531 49 50 | E info@t-klankbord.nl

Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp
T 071 589 09 88 | E info@deschakelleiderdorp.nl

Pacelli
Damlaan 22 | 2332 XH Leiden

Bernardus
Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude
T 071 542 16 00 | E info@daltondeleeuwerik.nl
bernardusschool@scoleiden.nl

T 071 576 08 58 | E pacelli@scoleiden.nl
De Singel
Lusthoflaan 2 7| |2316
JAHG
Leiden
Bonaireplein
2315
Leiden
T 071 521 84 71 | E singel@scoleiden.nl

Klaverweide
Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude
T 071 580 10 70 | E klaverweide@scoleiden.nl

De Tweemaster
hoofdvestiging
Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden
T 071 522 02 39 | E tweemaster@scoleiden.nl
nevenvestiging
Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden

Westwoud
Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude
T 071 580 15 05 | E westwoud@scoleiden.nl

T 071 521 09 75

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo
en vmbo
Scholengemeenschappen
voor gymnasium,
atheneum,
havo en vmbo

Gezellig bezig
op de boerderij

Bonaventuracollege
Bonaventuracollege
Boerhaavelaan 44 | 2334 ER Leiden | T 071 517 17 55 | E boerhaavelaan@bonaventuracollege.nl
Marienpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31 | E marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66 | E burggravenlaan@bonaventuracollege.nl
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00 | E schoolbaan@bonaventuracollege.nl

Visser 't Hooft
Lyceum
Visser
’t Hooft
Lyceum

Workshops - Kamperen
Koken - Vergaderen

W W W.RUSTDAM.NL
TEL . 071 580 29 70

Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61 | E info@ld.vhl.nl
Mavo Leidse Hout | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden | T 071 519 12 10 | E info@ld.vhl.nl
Leiden Zuid-West | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00 | E info@zw.vhl.nl
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88 | E info@lp.vhl.nl
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12 | E info@rb.vhl.nl

BMS
Netwerk Notarissen

uitvaartverzorging
'Persoonlijke aandacht
verlicht het verlies'
MARIELLE VAN DE LOO

071 3 4 11 5 9 0 
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Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

Vrede brengen en het goede doen
Met ‘Laudato Si’, de aanhef van het ‘Zonnelied’ van
de H. Franciscus, begint ook paus Franciscus zijn encycliek over de schepping en komt erop terug als hij
spreekt over een scheppende en reddende God. De
wereld en mensen om ons heen zijn ons gegeven als
om voor te zorgen zoals voor een zuster en broeder.
De heilige Franciscus (1182-1226),
zoon van een rijke koopman, kiest na
ervaringen in zijn leven voor een leven van vrijwillige armoede, inzet
voor armen en verkondiging van het
evangelie. Hij trekt veel volgelingen
aan die hij ‘minderbroeders’ noemt.
Aan het eind van zijn leven schrijft
hij om de Heer te prijzen, zichzelf te
troosten en te bemoedigen en om an-

deren te inspireren zijn
lofzang op God en zijn
schepping: het Zonnelied.
Franciscus was bijzonder
geraakt door melaatsen,
mensen die met een aandoening die stinkende
wonden geeft en uitermate besmettelijk is. Deze mensen worden uitgestoten en veracht. Franciscus ver-

H. Franciscus
spreekt met de zorgt ze niet alleen, maar hij omhelst
vogels.
hen alsof ze Jezus zelf zijn.

Stille Omgang in Amsterdam
Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 12 maart. Er gaat een bus van Leiden naar
Amsterdam en weer terug.
Waarschijnlijk denkt u “Niets voor mij om in het holst van de nacht door Amsterdam te
gaan lopen”. Maar u mist dan de heel bijzondere ervaring, om met duizenden mensen uit
het hele land het Eucharistisch wonder dat daar heeft plaatsgevonden, te gedenken. U
mist ook een kans om te laten zien hoe belangrijk de Eucharistie is, en daarmee hoe belangrijk Jezus en zijn Kerk voor u zijn. Voorafgaand aan de Omgang wordt de H. Mis gevierd in de Papegaai, een oude kerk aan de Kalverstraat. Terugkeer in Leiden is meestal
tussen één en twee uur. Meer info en opgave www.stilleomgangleiden.nl, of bel of mail
naar Willem Bakermans, 06 51 42 10 79 of willem.bakermans@solcon.nl.

Freedom Walk en Talk 2016
Op 19 maart, in het kader van de Internationale
Antiracisme Dag, wordt de tweede Freedom Walk
en Talk gehouden. De tocht begint om 15.00 uur
op het Stationsplein in Leiden. ‘Compassie’ is dit
jaar het verbindende thema. Compassie, omdat
dit thema in alle levensbeschouwingen een zeer
relevant begrip is: aandacht en mededogen voor
en met de medemens en zichzelf. Meer info o.a.
in het volgende nummer van Rondom de Kerk.

Bij de eerste Freedom Walk en Talk vorig
waren heel wat mensen op de been!

> Alle rechtsgebieden
> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten
> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief
> Eigen parkeerterrein
> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

Nieuwe knuffels nodig voor LUMC
De voorraad knuffels in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC raakt op. Het
Willem-Alexander Kinderfonds vraagt uw geldelijke steun om de voorraad knuffels, die aan
speciale hygiënische voorschriften voldoen, aan te
kunnen vullen. Er is constant behoefte aan deze zachte knuffel, die de kinderen veel troost en afleiding
biedt. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis worden jaarlijks zo’n 3000 kinderen opgenomen. U kunt
uw bijdrage overmaken naar bankekening NL 86 RABO
0 311 703 836. Meer info op www. wakf.nl.

Voorbeeld voor ons
In dit jaar van Barmhartigheid en in
deze Veertigdagentijd reikt de H.
Frans ook ons daarmee een voorbeeld
aan dat uitdaagt tot navolging en ons
bevraagt. Zijn vluchtelingen misschien de nieuwe melaatsen? Getuigen de volle schappen in de supermarkt met ongezonde voeding
niet van een uitbuiting van
zuster Aarde en minachting van broeder Ezel (ons
lichaam)? Franciscus
spoort zijn broeders aan
overal waar ze komen te
beginnen met de groet:
‘Vrede en alle goeds’, een
oproep om waar te maken
wat je zegt, vrede te brengen
en het goede waar te maken. Dat het
ons gegeven mag zijn evenzo te doen.
Marlène Falke-de Hoogh pw

In gedachten
‘Geloof’
is verder gaan
op een weg waar
alle borden zeggen:
terug!, terug!
Søren Kierkegaard, 1813-1855
Deens filosoof en theoloog
Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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DE GOEDE HERDER

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28
89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: Bas van Pampus, pastoraal werker.

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. Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker.

Na 60 jaar trouwe dienst

Dopelingen
3 januari, was het terugkomviering voor de Dopelingen uit 2015 en werden de Doopschelpjes
uitgereikt. Een mooie herinnering aan een belangrijke gebeurtenis.

Jan Wisse is maar liefst 60 jaar lid geweest van
het zangkoor in de Hartebrugkerk. In het begin
was dat nog een koor voor uitsluitend heren.
Later werd het een gemengd koor met een
afzonderlijke Schola Cantorum. Jan heeft in al
die jaren verschillende dirigenten zien komen
en gaan en héél veel koorleden. Ondanks zijn
hoge leeftijd kon hij tot voor kort zijn stem laten horen in het koor. Hij genoot van de muziek en van de sociale contacten. Het was voor
hem dan ook een moeilijke stap om vanwege
een teruglopende vitaliteit het lidmaatschap
op te zeggen. Het bestuur heeft hem een bezoekje gebracht en mede namens de leden
hartelijk bedankt voor al die jaren. We zullen
hem missen!
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Viering door de week
Eucharistieviering iedere donderdag om 12.30 uur
Bijbelleesgroep
Iedere donderdag om 13.00 uur in de spreekkamer
naast de kerk
Kinderwoorddienst
Op de eerste, derde en vijfde zondag van de maand
Koffiedrinken
In de Romanuszaal na de viering op de eerste en
derde zondag van de maand.
Ouderensoos
Op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de
Romanuszaal.

Voedselbank
Inzameling van houdbare producten voor de
Leidse Voedselbank, iedere eerste zondag van de
maand.

Bij de campagne ‘Zet een stap naar de ander’
is een kalender gemaakt die de lezer bezinnend door de veertigdagentijd leidt. Met onder
meer gebeden, gedichten, Bijbelteksten met
uitleg en portretjes van mensen over hoe zij
de stap zetten en in beweging komen. Elke
dag heeft een leessuggestie en een vraag om
over door te praten of denken. Deze kalender
kost € 3,50 en is vanaf zondag 7 februari te
verkrijgen in de kerk en op de donderdagen
na de vespers.

De ‘eerste paal’ is geslagen!

Personalia
Gedoopt en gevormd
Op 6 december 2015: Martijn van Nijnanten
Op 20 december 2015: Peter Neuteboom.
Overleden
Op 29 december 2015 overleed op 90-jarige leeftijd Cornelia Hendrika (Cock) Barning Overduin.
In de Hartebrugkerk, dezelfde kerk waarin zij lang
geleden met haar Kees in het huwelijk trad en
waar zij ook 25 jaar lang deel uitmaakte van het
Dameskoor, werd zij op 4 januari uitgeleide gedaan en aansluitend daarop naar haar laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Zijlpoort.

w w w . h a r t e b r u g . n l
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In de Veertigdagentijd worden oecumenische
vesperdiensten georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Gemeente Leiderdorp.
Het thema is: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’
We hopen dat u hierdoor in beweging komt en
‘de stap naar de ander zet’. Dan kan deze ‘stille
tijd’ een tijd van vertrouwen worden. Want
Degene die ons voorgaat heeft het beste met
ons voor.
11 februari Dorpskerk Leiderdorp
18 februari Menswordingkerk
25 februari Dorpskerk Leiderdorp
3 maart Menswordingkerk
10 maart Dorpskerk Leiderdorp met voorafgaand vastenmaaltijd om 18.00 uur
17 maart Menswordingkerk Viering van Boete
en Verzoening.
Aanvang steeds om 19.15 uur (tot 19.45 uur).

Kalender voor de
Veertigdagentijd

Agenda
Viering op zondag
11.15 uur Eucharistieviering
Zie ook de liturgiekalender achterin dit blad.

rn

Oecumenische vespervieringen
Eind november zijn ze al een keer bij elkaar gekomen om zich te gaan voorbereiden op de Eerste Heilige Communie op 3 april. Laura, Gioya,
Christina, Oskar, Cors en Shane kijken nu al uit
naar die grote dag. Aan de hand van het project ‘Gods Grootste Geschenk’ worden ze stapsgewijs naar de beleving van het Sacrament toe
geleid. Op zondag 31 januari gaan zij zich in de
Eucharistieviering van 11.15 uur aan de Hartebrug-gemeenschap voorstellen. We wensen de
kinderen, hun ouders en begeleiders een mooie
en leuke voorbereidingstijd toe.

In de Hartebrugkerk werd vorig jaar veertien
keer het Sacrament van het Heilig Doopsel toegediend. Daaronder waren ook drie volwassenen die daarna ook gevormd werden.
Martijn van Nijnanten werd in de
Studentenecclesia gedoopt en hij
ontving het Sacrament van het
Vormsel tijdens de zondagviering op
6 december in de Hartebrug. Op die
dag werd zijn naam bijgeschreven in
het doopboek van de Hartebrugkerk.
Traditiegetrouw wordt er achter in
de kerk bij ieder Doopsel een
schelpje opgehangen met de naam
en doopdatum van de Dopeling. Op
het feest van Driekoningen, zondag

ke

ie

Onder leiding van onze vrijwilligster Liesbeth
Ammazzini wordt er voor gezorgd dat de kerk
en de bijgebouwen schoon gehouden worden.
Met een klein groepje helpers wordt er drie
keer per jaar een grote schoonmaakbeurt in
de kerk gegeven. Dat gaat nu voor Pasen ook
weer gebeuren. In de kerk moet er tussen en
onder de banken gewerkt worden en uitgerekend voor dit karwei wordt nu wat extra hulp
gevraagd. Aan jonge mensen of alle anderen
die vitaal genoeg zijn om dit aan te pakken
zouden we willen vragen zich bij ons te melden. Vele handen maken licht werk en je hebt
meteen een ochtend of middag gratis gesport!
Meld je aan bij gioliz@ziggo.nl
of hartebrugkerk@kpnmail.nl.

In de voorbereiding

ch

Drie keer per jaar sporten!

paro

HARTEBRUG

De nieuwe vloer in de Meerburgkerk is zo goed
als gereed en de afwerking van wanden en
plafonds kan beginnen. Maar vlak voor Kerstmis vond een bijzonder feit plaats: het ‘slaan’
van de ‘eerste paal’. Voor een goede fundering
was het noodzakelijk om een flink aantal palen hydraulisch de grond in te brengen.
De Beheercommissie vond dat onze oud-pastoor Jaap van der Bie deze eer gegund was.

Onder belangstelling van velen deed hij dat
met verve. Marlène Falke besloot de ceremonie met enkele mooie voorbeden waarna de
aanwezigen in de pastorie het glas hieven op
een mooie toekomst in een fraai vernieuwde
Goede Herderkerk!
Uw bijdragen blijven van harte welkom op
onze speciale bankrekening: NL94 INGB 0000
0454 70 ten name van: HHPP Parochiekern
De Goede Herder

Koren op zoek naar nieuwe
leden!
Het kinderkoor van De Goede Herder repeteert iedere dinsdagavond van 18.45 tot 19.30
uur in de Menswordingkerk. We zingen een

Agenda

Zondagse vieringen
Gedurende de verbouwing van de Meerburgkerk
vinden deze iedere zondagochtend plaats in de
Menswordingkerk om 9.30 uur.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Door-de-weekse vieringen

Menswording
Op de tweede woensdag van de maand is er in
De Menswording om 10.00 uur een Eucharistieviering, op de overige woensdagen is er een
woord- en gebedsdienst. Daarna is er een kopje
koffie.
Iedere donderdagavond is er in De Menswording
om 19.15 uur een Avondgebed.
Meerburg
Op de derde woensdag van de maand is er in de
pastorie om 9.30 uur een Eucharistieviering, op
de overige woensdagen is er een woord- en gebedsdienst. Iedere woensdagmorgen is er van
10.00 tot 12.00 uur in de pastorie gelegenheid
om een kopje koffie te drinken in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand (na de 1e
vrijdag) wordt de H. Communie gebracht naar
mensen die niet meer regelmatig naar de kerk

heel afwisselend repertoire met liedjes in het
Nederlands, Latijn, Engels en Surinaams! We
zingen iedere maand in de gezinsvieringen
van onze parochiekern.
Het jongerenkoor (12 tot 35 jaar) repeteert
iedere dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur in
de Menswordingkerk. Kom eens bij onze repetities kijken!
Voor vragen kun je contact opnemen met de
dirigente van het kinderkoor: Veronique van
der Hulst – de Vries tel. 06 45 81 84 25 of email: veronique_de_vries@hotmail.com

Afscheid Agnes Oosterlee
Na jarenlange inzet heeft
Agnes Oosterlee onze Pastoraatgroep verlaten. Agnes
is steeds een waardevolle
schakel geweest tussen
talloze parochianen en de
leden van het Parochie
Team. Met woorden van grote waardering, een
boeket en een fraai gedecoreerde kaars kreeg
Agnes een waardig afscheid!
kunnen komen. Komende data zijn 6 februari en 5
maart. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Overleden

Wilhelmus Gijsbertus Adrianus de Groot op 6-11
Johanna Allegonda Maria Sormani – Bleijs op 16-11
Jacoba Johanna Vermeulen – van de Poll op 17-11
Hortencia Vincentia Gijbels – van Deventer op 23-11
Nicolaas Petrus Marinus van der Poel op 26-11
Petrus Franciscus van der Kleij op 26-11
Joanna Elisabeth Maria van der Meel – v. Loon op 5-12
Petrus Johannes Nicolaas van der Zwaan op 15-12
Johannes Arnoldus Antonius van Klaveren op 15-12
Johannes Antonius Willebrordus van der Meer op 16-12
Roeloffina Maria Cornelia Geerlings-Glasbergen 19-12
Catharina Maria Overdijk – Ouwerkerk op 21-12
Edmunda Patricia Astrid Schram op 22-12
Wilhelmina Petronella van Rijn – van Veen op 28-12
Cornelia Hendrika Barning – Overduin op 29-12
Maria Hendrica Sophia Laman – Oostdam op 30-12

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: Gabriëlle Berntsen, André
Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Leo Koot,
Freek Versteegen
Pastoraatgroep: André Beij, Jeaneke vd Hulst,
Jacqueline Latour.

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH
De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.

Scherp op
elk detail
Stelt u ons gerust op de proef!
Bel of mail met Marc de Jong:
06-53367169 of
marcdejong@deltabach.nl

Nieuw-Vennep

|

Adv_DB_scherp_92x62.indd 1

T (0252) 628 991

|

De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

www.deltabach.nl

Van der Luit

12-10-15 11:07

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74.
NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

van het aantal Eucharistievieringen in Leiden.
Uiteraard zijn Nederlandse gelovigen bij deze
vieringen ook van harte welkom.

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Midden in de week
maar ‘s zondags niet …

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 
Contributie e 22,- per jaar.

Begraafplaats Rhijnhof
Jaar van de grote Restauratie

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 521 32 31. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
Kijk ook op www.monuta.nl/leiden

Touwbaan 12, Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 93 03
www.meerburg.nl

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere
begraafplaats met een prachtige natuur.
Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen
kwam in 2010 gereed.
Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is
katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48
Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl
website: www.rhijnhof.nl

Echt iets lekkers!

Kerkbestuur en bisdom hebben groen licht
gegeven voor de restauratie van de SintJosephkerk in 2016. Daar zijn we erg blij mee.
In februari gaan de toren en de kerk aan één
kant in de steigers om o.a. de dakleien te vernieuwen. Daarna volgt de andere kant. Alles
moet voor Kerstmis klaar zijn. Dan kunnen de
emmers definitief weg uit de kerk.
We hebben de afgelopen jaren op de 1e zondag
telkens een kort aanbiddingsmoment gehouden na de Mis voor deze intentie en Sint Joseph
om hulp gevraagd. Dat blijven we voortzetten.
We hopen ook vorm te geven aan het (her?)
oprichten van de ‘Vrienden van St. Joseph’. Daar
hoort u dus nog van in de komende maanden.
Het Sint-Josephbeeld staat in ieder geval wat
‘dichter’ bij, ook om een kaarsje op te steken.
Als geloofsgemeenschap gaan we ook ‘in de
steigers’, om als gemeenschap te blijven groeien, in aantal, maar vooral in geloof, saamhorigheid en onderlinge ondersteuning. Ook zal
er in het nieuwe jaar een lijst komen met vacatures en taakjes die te doen zijn om alles zo
goed mogelijk te laten verlopen. Hierop kunt u
graag intekenen.
Annelies Cremers, namens de PG
en pastoor Smith

Poolse Mis voortaan elke
zondag

BROOD EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74
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Al vele jaren maakt de Poolse RK geloofsgemeenschap O.L. Vrouw Sterre der Zee gebruik
van de Sint Josephkerk in Leiden. Tot nog toe
werd iedere tweede en vierde zondag van de
maand de Eucharistie gevierd in de Poolse taal.
Met ingang van 2016 wordt er nu iedere week
op zondag om 17.00 uur de Eucharistie gevierd
in het Pools. De Poolse gemeenschap is erg
gelukkig en dankbaar voor deze verdubbeling

Met ingang van 1 januari 2016 gaat de Gemeente Leiden fasegewijs betaald parkeren
invoeren in de stadswijken buiten de Singels.
Vanaf 1 januari zijn de wijken aan de zuidkant
va de stad aan de beurt (o.a. bij de Petruskerk). De Sint-Josephkerk ligt in de wijk Leiden
Noord en naar verwachting wordt daar tussen
maart en juni betaald parkeren ingevoerd. De
dagen en tijdstippen waarop u voor parkeren
moet betalen zijn maandag t/m zaterdag van
9.00–19.30 uur. Het tarief zal € 2,- per uur bedragen. Dit betekent dat u zonder zorgen naar
de zondagse Mis kunt komen met de auto. Bij
een bezoek aan de kerk op doordeweekse dagen of op zaterdag moet u dus voor een parkeerkaartje zorgen of gebruik maken van het
parkeerterrein bij de kerk. Deze zal ook tijdens
de restauratie grotendeels te gebruiken zijn.

Kees van Hees

ik u deze zinnen schrijf, zit ik niet goed in mijn
vel. Nee, ik heb zowel geen vader, en geen
moeder. Met andere woorden; ik ben wees.
Ondanks dat mijn broers en zussen hun studies hebben afgerond, zitten zij nog steeds
zonder werk. Verder, doe ik enorm mijn best
op school, en dit gaat ook heel goed. Ik zit in
de 2de klas van de middelbare school (14 jaar).
Ik ga daar iedere dag te voet naar toe. Na mijn
studies wil ik graag dokter worden.

Estreline Charles.”
Jerome en Estreline hebben we als Sint-Joseph
kerk ‘geadopteerd’ voor hun schoolopleiding.
Laten we hen en de hele parochie van père
Verdieux blijven ondersteunen. Veel dank.

Werkgroep Diaconie

Vaste vieringen

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

Twee kinderbrieven uit Haïti
“Mijn naam is Jerome Jovenson, ik ben 12 jaar
oud, en ik ben geboren op 8 januari 2003. Ik
zit op de St. Joseph School van Carcasse, geleid door pater Verdieu. Momenteel zit ik in de
brugklas. Ik doe daar mijn uiterste best, en het
gaat super goed. Wanneer de school afgelopen
is, ga ik naar een vriend om daar samen met
hem op de computer aan mijn huiswerk te zitten en herhaal ik de lessen om de stof niet
te vergeten. Zowel mijn vader als mijn moeder zitten thuis zonder werk. Later wanneer ik
groot ben wens ik diplomaat en ondernemer
te worden. Bedankt dat u naar mij geluisterd
heeft, Tot snel. Jerome.”
“Mijn familie bestaat uit vijf personen waarvan
vier zussen en één broer. Op dit moment dat

Triduum 2016

Witte Donderdag 19.00 uur
Goede Vrijdag 15.00 uur
Paaswake 21.30 uur
Paaszondag 11.30 uur
2e Paasdag 11.30 uur

Extra aandacht voor

• Zaterdag 6 febr Pater Pio Gebedsgroep
• Zondag 7 febr Zusters Stella Matutina verkopen
na de Mis o.a. hun vastenkalender.

• Zaterdag 5 maart Pater Pio Gebedsgroep
• Zondag 13 maart Voorstellen 1e Communicantjes 11.30 uur tijdens de Mis en erna Open
atrium Goede Herder
• Zaterdag 19 maart extra Heilige Mis om 10.30
uur voor het Hoogfeest van Sint Joseph met
erna koffie!
• Maandag 21 maart Avond van Barmhartigheid.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS

Sint Jan’s Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14,
2381 LB Zoeterwoude-Dorp 071 580 12 15 of e-mail: stjansparochie@live.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van
9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan.
Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Kerk: Dr. van Noortstraat 88, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk,071 580 16 04 of sintlaurentius@
hotmail.com. Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Waar hebben we een
veertigdagentijd voor nodig?

Vaak merken we dat als alles goed gaat in het
leven ons verlangen naar God en naar nieuwe
geestelijke groei zienderogen afneemt. Soms
zelfs zo dat dat verlangen helemaal verdwijnt.
Maar wat baat het dat je je alles kunt veroorloven als je hart verteerd wordt door verdriet.
Rijkdom, en welvaart verliezen hun zin, als ze
niet beleefd kunnen worden in liefde, vrede,
onderlinge geborgenheid en begrip.
Ik denk vaak: als de mens een beetje meer
aandacht besteedde aan de opbouw van zijn
menselijk bestaan, aan zijn innerlijke menszijn, en die tijd weg zou nemen van het dagelijks getob over materiële welstand, dan zou er
meer geluk zijn in zijn leven.
Christus zei: “Lieve mens, je leeft niet van brood
alleen.” Het is vasten: tijd voor meer aandacht
aan de binnenkant, tijd voor bezinning.
Neem alvast je tijd om op tocht te gaan, weg
uit vertrouwde zekerheden, weg uit louter gewoonte, weg uit comfort en het veilige nestje.
Neem je tijd om verder te kijken, anderen nabij
te komen, om volop te leven. Neem de tijd om
dingen bij hun naam te noemen, om je niets
wijs te laten maken, om eerlijk naar jezelf te
kijken en de vragen te stellen die ingrijpend
zijn voor je verdere leven.
Benut deze tijd om onrecht te herstellen. Laat
de nieuwe geest van eenvoud, soberheid, gerechtigheid, moed, fijngevoeligheid en respect
voor je medemensen toch in je boven komen.
Vraag je af: zijn er mensen die een beroep
doen op mij? Hoor ik ze? En wat doe ik met het
antwoord op die vraag!
Margreet Onderwater, Gebedsleider

Terugblik kerstvieringen
Met dankbaarheid kijken wij terug op de sfeervolle vieringen rond het
feest van van de geboorte
van Christus. In prachtig
versierde kerken mochten

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat
onze zoektocht vrucht heeft afgeworpen. Mw.
Zita Hilgersom zal de taken van mw. Nel Kaarls
gaan overnemen. Wij wensen haar veel plezier
en succes toe en mw. Kaarls wensen wij vanaf
deze plaats een voorspoedige revalidatie na
haar heupoperatie toe.
wij samen met velen, jong en oud, het Kerstevangelie aanhoren. Koren zongen de sterren
van de hemel, het zilverwerk blonk, versiergroepen hebben weer kunststukjes geleverd
en de dames en heren van de drukwerkgroep
hebben overuren gedraaid voor het drukken
en vouwen van al die boekjes voor al de verschillende vieringen. Vanaf deze plaats dan
ook een welgemeend dankwoord voor ieder
die heeft bijgedragen, in welke vorm dan ook.
Het was weer hartverwarmend!

Op zondag 10 januari is een start gemaakt
met de voorbereiding voor de Eerste Heilige
Communie. De enthousiaste werkgroep gaat
samen met de ouders 9 kinderen begeleiden
op hun weg naar deelname aan de Eucharistie.
Wij wensen hen allen een inspirerende en plezierige tijd toe.

Op zaterdag 13 februari worden alle vrijwilligers van onze parochiekern in het zonnetje
gezet. ‘Vele handen maken de kerk’ las ik
ergens en dat blijkt in Zoeterwoude gelukkig
nog steeds zo te zijn. Meer dan 200 mensen
leveren op enigerlei vorm een bijdrage aan
onze geloofsgemeenschap. Sommigen hebben meerdere taken, anderen doen af en toe
iets. Maar iedere bijdrage klein of groot wordt
enorm gewaardeerd. Van schoonmakers tot
koorleden, van kerkhofwerkers tot kosters.
Op zaterdag 13 februari is er om 19.00 uur een
dankviering in de Christus Dienaarkerk waarin
pastoor Broeders zal voorgaan en waarbij zowel Iduna als het parochiekoor zullen zingen.
Alle vrijwilligers en alle parochianen die met
ons de vrijwilligers een warm hart toedragen
zijn hierbij van harte welkom. Aansluitend aan
de viering wordt de vrijwilligers een gezellige
avond aangeboden in de Herberg bij woongemeenschap Swetterhage. De vrijwilligers zijn
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Vanaf deze plaats nog even het verzoek om u
af te melden als u verhinderd bent. Dit kunt u
doen bij Aad van Slingerland, tel: 071 580 22 36
of 06 10 16 92 06.

U heeft vorig jaar in dit blad de oproep kunnen
lezen waarin werd gevraagd om een vrijwilliger/ster die de functie van secretaris/esse
voor onze beheercommisie op zich wil nemen.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
12 november Theodorus Zandbergen 84 jaar
24 november Maria Melker 81 jaar
25 november Hubertus van der Krogt 75 jaar

Huize Emmaus

Zondagmorgen 9.30 uur viering met zang in de
ontmoetingsruimte. Voor bewoners en omwonenden van het verzorgingshuis.

Pastoraatsgroep

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

Kerstavond. De H. Laurentius kerk is prachtig
versierd! Dit jaar wordt de Eigentijdse viering, verzorgd door twee zangkoren, het koor
Sonore uit Zoetermeer en het E.M.S koor. Weken van voorbereiding gingen eraan vooraf,
en de samenwerking met ons gastkoor was
prima. Met elkaar vormden we een koor van
40 personen! Pastoor Broeders ging ons voor in
deze bijzondere Eucharistie viering. Het Thema
‘Een vluchteling ons geboren’ is door de tekstgroep uitgewerkt, met mooie lezingen, Onze
voorganger pastoor Broeders verwoordde het
thema heel goed in de overweging, en ook
muziekteksten uit de top 2000, kwamen ter
sprake. Heel inspirerend! Trots waren we, dat
we de Lourence mis konden zingen: een door
onze gewaardeerde pianist-dirigent Michel van
Eerden zelf gecomponeerde Mis. Ook werden
er traditiegetrouw veel Kerstliederen gezongen. In de terugblik op deze viering realiseren
wij ons als bestuur, hoeveel voorbereiding het
kost om zo’n viering tot een mooie Kerstviering
te maken. We zijn heel dankbaar dat er met elkaar zo goed is samengewerkt: denk aan koffie, stoelen, de professionele geluidsman, het

Beheercommissie

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

Kerkbalans 2015

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet
op een van onderstaande rekeningen
NL93 INGB 0002564772 t.n.v. HHPP bijdrage St.Jan
NL75 RABO 0375304800 t.n.v. HHPP bijdrage St.Jan

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Zondag 6 februari is het weer zover. Ruim 30
Oud-prinsen Carnaval zingen de Carnavalsmis.
Al weken is er intensief geoefend. De tijd staat
niet stil en alhoewel de gevarieerdheid van dit
koor in leeftijd groot is, probeert een ieder
op zijn eigen wijze vorm te geven aan de inhoud van deze mis. Sinds kort staat het geheel
onder leiding van Bram Soentjes, de nieuwe
dirigent. De toevalligheid wil dat deze dirigent
uit Venlo komt en het carnavalsgevoel met de
paplepel ingegoten heeft gekregen. Hij is zelfs
al Prins Carnaval geweest. Een unieke combinatie, die veel vertrouwen voor de toekomst
geeft. In korte tijd is het hem gelukt om het
koor op sterkte te krijgen. Ook muzikant Aad

Terug naar de stal

Vrijwilligersavond

Secretaresse Beheercommissie
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Eerste Heilige Communie

Carnavalsmis in H. Laurentius

Het E.M.S. koor bij de generale repetitie.

Paardekooper moet in deze genoemd worden.
Met zijn piano weet hij steeds de juiste toon te
zetten. Een prima ondersteuning dus voor dit

unieke koor. Zondag 6 februari om 11.00 bent
U van harte welkom in de H. Laurentiuskerk te
Stompwijk.

drukken en vouwen van de boekjes, de ontvangst achter in de kerk, de corsages, die het
extra feestelijk maakte, en nog vele andere
dingen. Maar vooral de inzet, om met elkaar
te zingen voor een volle kerk, en er iets moois
van te maken, heeft ons, en hopelijk ook de
vele mensen in de kerk, het echte Kerstgevoel
gegeven! Het was een feest om deze Kerstviering te mogen omlijsten, en we danken iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Het E.M.S koor te Stompwijk

telling van het Kerstverhaal. Via een scherm
konden de aanwezigen de teksten eenvoudig
meelezen en meezingen. Bijzonder was dat de
leerkrachten ook zelf een lied voor hun rekening namen en dat de directeur van de school
het orgel bespeelde. Alles samen zorgde de
aandacht en liefdevolle zorg van alle medewerkenden aan deze Kerstviering voor een
sfeervolle en warme start van de Kerstdagen.
Fam. Luk-van Santen

Kerstviering basisschool

De Maerten van den Veldeschool vierde dit
jaar haar Kerstviering in de H. Laurentiuskerk
in Stompwijk. De kerk zag er vanwege de
kerst al schitterend uit en de sfeer werd verder versterkt door de grote aantallen vaders,
moeders, opa’s en oma’s die aanwezig waren.
En natuurlijk straalden de kinderen zelf het
allermeest. Per klas kwamen zij via het middenpad naar voren gelopen. Verwachtingsvol
uitkijkend naar wat er zou gaan gebeuren. Het
team van de Maerten van den Veldeschool had
veel geoefend met de kinderen en dat resulteerde in uit volle borst meegezongen liedjes
en een voor kinderen geschikt gemaakte ver-

Kringloop De Stal
Het begint al
een mooie traditie te worden: de laatste
zaterdag voor
de Kerstsluiting
komen de medewerkers van
Kringloopwinkel De Stal bij
elkaar voor een Kerstborrel. Bij een hapje en
een drankje worden de resultaten doorgenomen en wordt geproost op de samenwerking
en op het nieuwe jaar. Voor openingstijden en
meer informatie over De Stal: zie www.kringloopdestal.nl
Agnes van Boheemen Vollebregt

Familieberichten
Overleden
10 november Corrie van der Salm-Luk, 85 jaar
12 november Max van Dijk, 77 jaar
19 december Theo van Veen 84 jaar.

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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Activiteitenkalender van 1 februari tot en met 20 maart 2016
Hier ziet u weer allerlei interessante en leerzame activiteiten in en vanuit onze kerken in de komende tijd. Diverse bijeenkomsten staan in
het perspectief van Gods
barmhartige liefde, in dit
heilig Jaar van Barmhartigheid. Meer informatie in de
catechesefolder. (Weekend-)
vieringen staan op pagina 22
en 23. Kijk op de pagina’s van
de kerken voor meer vieringen en nog meer activiteiten!

Lezing over de Sociale Leer van de Kerk

De betekenis van Jezus’
Dood aan het Kruis

Onze bisschop Van den Hende houdt op woensdag 9 maart om 20.00 uur in de parochiezaal van
de Petrus een lezing over de Sociale Leer van de Kerk. Deze leer is evenwichtig en actueel, gecentreerd op het welzijn van de mens en de mensheid, in eerbied voor Gods heilsplan. Telkens zijn
mensen, katholiek of niet, verbaasd hoe genuanceerd de kijk van de Kerk is op veel kwesties in onze
maatschappij. De Kerk is dus niet wereldvreemd,
integendeel. Juist omdat Zij verbonden is met God,
is Zij net als God, zeer betrokken bij het wel het wee
van de mensheid, de maatschappij, van iedere mens.
Deze lezing is tegelijk de start van de Week van
Barmhartigheid. Zie pagina 2.

Toen Jezus stierf aan het Kruis veranderde de wereld. Maar weten we nog
wat de bedoeling van zijn Kruisdood
was? Waarom maken we het Kruisteken? Hoe zet de Kruisdood van Jezus
aan tot naastenliefde? Dit alles gaan
we verkennen, op een toegankelijk wijze zodat ons vertrouwen in
de barmhartigheid van Jezus kan groeien. Op dinsdagavonden van
20.00 tot 21.30 uur in de Lodewijkpastorie: 16 februari Waarom werd
Jezus gekruisigd? 23 februari Offer voor de zonden 1 maart Delen in
het lijden, 15 maart Openbaring van Gods barmhartigheid en 22
maart Eucharistie-wording. Begeleiding: pastoor Smith.

Februari
1 Catholicism (3)

11 Bijbelleesgroep

Over Christus en de Kerk.
Lodewijkpastorie, 20.00 uur

in de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur.
Lezing van de zondag. Begeleiding:
Bas van Pampus

2
3 3e Avond Laudato Si
Antoniuspastorie, 20.00 uur. Opgave bij het Centraal Secretariaat

1e Avond Thomas
van Aquino
Josephpastorie,
20.00 uur

4 Bijbelleesgroep
In de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur.
Lezing van de zondag. Begeleiding:
Bas van Pampus

5

12
13
14 Gebedsdienst Kapel Zijlpoort
Voor overleden kinderen. 15.00 uur

9
10 Lief & leed

1e Zondag Veertigdagentijd
15 Catholicism (5)
Over Liturgie en Eucharistie.
Lodewijkpastorie, 20.00 uur

16 De betekenis van Jezus’ Dood
aan het Kruis (1)

Verplichte vasten- en onthoudingsdag. Begin van de Veertigdagentijd
12
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2 Nieuwe heiligen (1)

22

Louis en Zélie Martin (en Thérèse
van Lisieux). Om 20.00 uur in de
Lodewijkpastorie. Door Bas van
Pampus pw

18 Bijbelleesgroep
In de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur.

In de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00
uur. Lezing van de zondag.
Begeleiding: Bas van Pampus

Zie hiernaast

24 Lief en leed

4 Viering Wereldgebedsdag

25 Bijbelleesgroep
In de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur.
Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus

Maria Boodschap
Hoogfeest van de aankondiging
van de Heer

26

28 3e Zondag Veertigdagentijd
29 Mozes
Zie hiernaast

Begeleiding: Bas van Pampus

11
12 Stille Omgang
Zie pagina 5

13 5e Zondag Veertigdagentijd
14 Mohammed zie hiernaast
15 Mohammed zie hiernaast
16 Liturgie Goede Week en
heilig Triduüm
Om 20.00 uur in de Josephpastorie. Door pastoor Smith

17 Bijbelleesgroep

5

In de Hartebrug, na de Mis van
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00
uur. Lezing van de zondag.
Begeleiding: Bas van Pampus

6 4e Zondag Veertigdagentijd
Zondag Laetare. De Vasten is op
de helft

Bijbelleesavond

7 Paulus

Begeleid door Marieke Maes.
Antoniuspastorie van 20.00 tot
22.00 uur

Zie hiernaast

8 Paulus

Zie hiernaast

27

Wat kunnen we leren van belangrijke mensen uit de godsdienstgeschiedenis? Zoals van Mozes.
Wie was hij? Hoe kijken de joden, christenen, moslims naar
hem? Dit tegen de achtergrond van het jodendom. Paulus. Hadden we het christendom hier gekend zonder hem? Hoe borduurt hij voort op de erfenis van Mozes? Hoe ziet hij zichzelf?
En Mohammed, hij leeft in de 6e eeuw na het ontstaan van het
christendom. Wat heeft hij met joden, christenen? Hoe was zijn
leven? Hoe heeft hij de Islamitische godsdienst opgebouwd en
verspreid? Waarin verschilt hij van Jezus en wat heeft hij met
Hem gemeen? Met een algemene schets van de Islam en de
Koran. Bonhoeffer, Duitse theoloog, bood verzet tegen het
Naziregime in WO II en stierf als martelaar
voor zijn geloof. Wie was deze moedige protestant? Franciscus van Assisi, een revolutionaire man, die veel heeft gegeven aan
10 Bijbelleesgroep
onze Katholieke Kerk. Hoe startte hij de
In de Hartebrug, na de Mis van
Franciscaanse orde? Wie was Jezus voor
12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00
hem? Wat had hij met de Islam? Waarom
uur. Lezing van de zondag.
heeft onze paus zich naar hem vernoemd?

20.00 uur in de Vredeskerk.
Zie pagina 2

Zie hiernaast

4e Avond Laudato Si
Antoniuspastorie,
20.00 uur.
Opgave bij het
Centraal Secretariaat

3 Bijbelleesgroep

23 Betekenis van
Jezus’ Dood aan
het Kruis (2)

Josephpastorie, 20.00 uur

Zie hiernaast

Aswoensdag

Mozes Zie hiernaast

21 2e Zondag Veertigdagentijd

17 2e Avond Thomas van Aquino
Over Maria.
Lodewijkpastorie, 20.00 uur

Lief & leed Zie hiernaast

Begeleid door Marieke Maes.
Antoniuspastorie van 20.00 tot
22.00 uur

Zie hiernaast

8 Catholicism (4)

1 Betekenis van Jezus’ Dood aan
het Kruis (3) Zie hierboven

20

Lief & leed

7

Maart

Bijbelleesavond

19

Zie hiernaast

6

Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus

Leren van belangrijke personen uit
de godsdienstgeschiedenis

9 Lezing bisschop
Van den Hende
Over de Sociale Leer van de Kerk.
Zie linksboven.

Lief & leed Zie hiernaast

18
19 Hoogfeest van Sint Jozef
20 Palmzondag
Intocht van Jezus in Jeruzalem.
Begin van De Goede Week.

Mozes
(Jodendom)
Paulus
(Christendom)
Mohammed
(Islam)
Bonhoeffer
(reformatie)
Franciscus
(RK-Kerk)

29 feb. 20.00 u.
1 mrt. 10.00 u.
7 mrt. 20.00 u.
8 mrt. 10.00 u.
14 mrt. 20.00 u.
15 mrt. 10.00 u.
21 mrt. 20.00 u.
22 mrt. 10.00 u.
4 apr. 20.00 u.
5 apr. 10.00 u.

Antoniuspastorie
Petruspastorie
Antoniuspastorie
Petruspastorie
Antoniuspastorie
Petruspastorie
Antoniuspastorie
Petruspastorie
Antoniuspastorie
Petruspastorie

Begeleiding: Bas van Pampus pw.

Serie over Lief & leed
De serie ‘Lief & leed’ gaat over ervaringen
over lijden en liefde, met beelden en verhalen hoe heiligen hiermee omgingen.
Liefde is een goddelijke deugd, een basisbehoefte, het kernpunt van het christendom; het lijkt zo eenvoudig en toch is het
niet altijd makkelijk om God lief te hebben,
of de (lastige) medemens of onszelf. Aan de
hand van een Bijbelverhaal en een Bijbels
figuur (Petrus) laten we ons leiden. Lijden.
Hoe zit het met almacht van God? Waarom
treft het lijden goede mensen? Hoe ging Jezus met het
lijden om en hoe deden heiligen als Maximiliaan Kolbe
en Titus Brandsma dat? Hoe
kunnen wij omgaan met ons
lijden? Door Bas van Pampus
pw. In de Menswordingpastorie op woensdag 10 februari en woensdag 9 maart om
11.00 uur, in de Josephpastorie op woensdag 10 en woensdag 24 februari om 20.00
uur en in de pastorie van de Sint Jan op
dinsdag 16 februari en dinsdag 1 maart om
20.00 uur.
Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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H. LODEWIJK

SINT PETRUS

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden, Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden,
071 – 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 – 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 - 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot
12.00 uur. In urgente gevallen 06 23 75 26 74.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith..

5 tips voor de Vastentijd
Geen koekjes, minder vlees, geen alcohol, allemaal zaken die we kunnen laten liggen als
we vasten. Maar de vastentijd gaat niet alleen
over wat we niet doen maar ook over wat we
juist wél kunnen doen. Hieronder 5 tips:
1) Ons verdiepen in de betekenis van Christus’
sterven aan het kruis. Bijv. door de lezingen
te volgen op dinsdag 16, 23 feb. en 1, 15, 22
maart om 20.00 uur in de pastorie van de H.
Lodewijkkerk door pastoor Smith.
2) Het bidden van
de kruisweg. Dit
kunnen we thuis
doen maar ook gezamenlijk
iedere
vrijdagavond in de
vastentijd, aansluitend op de Heilige
Mis van 19.00 uur.
3) Op Goede Vrijdag lopen we al jaren de Tocht
met het Kruis door de stad. Zo laten we aan de
stad zien dat het Goede Vrijdag is en getuigen
we van hetgeen Jezus voor ons heeft gedaan.
4) Ontvangen van de Sacramenten. Er is iedere
dag een Heilige Mis in onze kerk, kom een
keer extra door de week naar de Eucharistie.
Ontvang het Sacrament van boete en verzoening (biecht) in voorbereiding op Pasen.

tend en de data voor deze periode zijn 11 en
18 februari en 3, 10, 17 en 24 maart. De cursustijd is vanwege hapjes en slaapjes gewijzigd.
Inloop vanaf 9.45. De les duurt tot 11.00 uur,
afsluiting weer in de kapel. Kom gerust een
keer kijken!

Update over de gebouwen
De kerk, de pastorie en het pand ernaast behoeven veel onderhoud. Elke 5 jaar laat het
bisdom de gebouwen inspecteren en wordt
een rapport opgemaakt van de controlepunten
en de zaken die moeten worden opgeknapt.
Het gaat om houtwerk dat moet worden geverfd, slechte voegen in het metselwerk, vermolmd hout, slechte goten, wateroverlast,
enz. Ook de verzekeringsmaatschappij stelt
eisen. Genoeg te doen dus om alles weer op
orde te krijgen.
Zo zijn in de toren brandwerende deuren aangebracht. Grote zorg is echter het vocht in de
kerk dat in de muren kruipt en het pleisterwerk
aantast. Al het water van de daken van de kerk
en pastorie werd via goten, regenpijpen en
overloopbassins naar het ‘Haringplein’ geleid
en zo afgevoerd naar de gemeenteriolering.
De rioolbuizen zijn echter te smal nu om al het
hemelwater af te voeren. Gevolg, overlopende
putten en water in de kelder van de pastorie.

In 2015 zijn er in de Lodewijkkerk veel leuke
activiteiten voor kinderen en ouders georganiseerd. Er zijn vriendschappen ontstaan, zowel
tussen de ouders als de kinderen. Er is gelachen, gehuild, gepraat, gebeden, gezongen,
gedeeld. Het was een prachtig jaar. Enkele
hoogtepunten waren het Sinterklaasfeest, de
gezellige avond over Advent vieren in het gezin, de muzieklessen met aansluitend aanbidding door kinderen en natuurlijk de high teas.
Ook in 2016 zal er weer van alles te doen zijn...

Nieuwe cursus ‘muziek op schoot’
De cursus is weer gestart op donderdagoch-
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Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00
18.00

Hoogmis Latijn of Latijn / NL.
Aanbidding en biechtgelegenheid
English Mass

Op 1 januari 2016 is betaald parkeren ingevoerd
in de wijk rondom de Petruskerk. Kerkgangers
uit de wijken rondom de kerk (zone B) hebben
meestal een vergunning en kunnen dus ook bij
de kerk vrij parkeren.
De tijden waarop moet worden betaald:
maandag t/m zaterdag: 9.00 – 19.30 uur.
Op zondag is parkeren vrij!
Voor de Mis op zaterdagavond is dit wel een
beetje lastig. Alhoewel men slechts tot 19.30
uur hoeft te betalen is het zaak dit niet te vergeten!
Er wordt met de gemeente nog steeds overlegd om de eindtijd van 19.30 uur op zaterdag
naar voren te krijgen! Voor kerkbezoek door de
week (bijv. vanwege de weekmissen, een begrafenis e.d.) of andere activiteiten moet uiteraard ook worden betaald.
Er staat een parkeermeter recht voor de deuren van de kerk. Met een ‘parkeer-app’ op uw
telefoon hoeft u nooit meer kleingeld in de
meter te gooien en betaalt u per minuut (dus
nooit te veel). 
Wil Witte

Meezingen in het kinderkoor

Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 7.00 – 14.00 uur
Zondag 17.00 – 18.00 uur

Kinderen die graag mee komen zingen in dit
koor, kunnen contact opnemen met Jes Chermin (jeschermin@hotmail.com). De repetitie is
op bepaalde maandagen van 15.00 tot 16.00 uur
op de Josephschool aan de Oppenheimstraat.

Biechtgelegenheid
Zondag 17.00 – 17.45 uur

komen o.a. hun Vastenkalender verkopen

• Vrijdag 12 febr. Kruisweg na de Avondmis.
Elke vrijdag in de 40-dagentijd.
• Dinsdag 16 febr. Start Theologie van het Kruis
• Donderdag 25 febr. Rozenkrans voor Roepingen
• Stille Omgang 12/13 maart, zie pagina 5
• Zondag 13 maart Voorstellen 1e Communicantjes tijdens de Mis van 10.00 uur.

Heilig Triduum 2016
Witte Donderdag 19.00 uur
Goede Vrijdag 15.00 en 19.00 uur
Paaswake 20.30 uur
Paaszondag 10.00 uur + 18.00 (English)
2e Paasdag 10.00 uur

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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Wie met Kerstmis in de Petruskerk komt, kent
onze knik-engel: gooi er een muntstuk in en de
engel knikt vriendelijk. Zo zijn we tijdens de
afgelopen Kerstvieringen met een actie gestart
om 10.000 euro op te halen ten behoeve van
groot onderhoud. Onze kerk verkeert al jaren in
een magere financiële positie. De gewone exploitatie kan net aan worden bekostigd, maar
er zijn vrijwel geen reserves. Toch is er dringend
behoefte aan groot onderhoud. Daarvoor is ook
een subsidie van de overheid beschikbaar, mits
de helft van de kosten wordt bekostigd door de

Eucharistische aanbidding

• Zondag 7 febr. Zusters van Stella Matutina

Momenteel zijn we bezig om een groot gedeelte van het water af te voeren naar de
Boomgaardsteeg achter de kerk. Voor de
nieuwbouw van de studentenhuisvesting is

Gewijzigde parkeersituatie

Maandag 9.00
Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag
19.00
Zaterdag 9.30

Speciale aandacht voor
Om een goed idee te krijgen van de situatie
moesten we hier en daar het dak op.

‘Jaar van de Knikengel’- Actie

Door de Week

English Mass every Sunday 6 PM (18.00)
First Sunday of the Month + Coffee / Tea

5) Deelnemen aan de aanbidding. Dat kan iedere vrijdag vanaf 14.00 t/m zaterdag 14.00 uur
in de Johannes Paulus II kapel.

Terugblik 2015 kinderactiviteiten

daar een grote nieuwe riolering aangelegd
waar wij dankbaar gebruik van maken.
Misschien geeft dit kleine betoog u inspiratie.
Wij zijn altijd op zoek naar meer helpende handen.

Jan van Noort,
namens de Beheercommissie H. Lodewijkkerk

kerk zelf. Daarom deze actie zodat we dit jaar
schilderwerk kunnen doen, een dakreparatie
kunnen laten uitvoeren en de glas-in-loodramen kunnen opknappen. We hebben daarvoor
een aparte bankrekening: NL85 INGB 0000 1859
91 t.n.v. HHPP parochiekern Sint-Petrus. Uw gift
o.v.v. Actie knik-engel is zeer welkom!

Henk Snijders, penningmeester

Petrus Projectkoor Pasen
Pasen ‘valt’ vroeg, al op 27 maart.
Heeft u interesse om mee te zingen in het projectkoor? Dan is nu de mogelijkheid om u voor
Pasen aan te melden: marjavoshoekstra@
ziggo.nl. Vermeldt u erbij of u sopraan, alt, tenor of bas bent en u krijgt bijtijds de bladmuziek en eventueel een oefen-cd thuis. Het plan
is om de Messe misericordias Domini van Josef
Rheinberger te zingen. De eerste repetitie is
op donderdag 11 februari om 20.00 uur in het
Petrus-zaaltje. Van harte welkom.

Ton van Schie

Gezamenlijke doopvieringen
• Zaterdag 5 maart om 15.00 uur. Voorbereiding op woensdag 24 februari om 19.30 uur in
de pastorie, Lorentzkade 16A.
• Zaterdag 21 mei om 15.00 uur. Voorbereiding
op dinsdag 10 mei om 19.30 uur in de pastorie.
Info en opgave bij Pernelle Severijnen: 071 514
49 88 of pam.severijnen@planet.nl.

le exploitatie’. Is de kerk je dierbaar, doe dan
(weer) mee, misschien voor de eerste keer.
Wat is een redelijk bedrag? Per maand 10 euro,
per jaar 100 euro, meer als u het zich dat kunt
permitteren? Het zou ons geweldig helpen!

Wat is het fiscale voordeel van een
periodieke gift?

De Petrus is zoals elke kerk een ANBI, een goed
doel. Uw gift is fiscaal aftrekbaar en als u met
de kerk een periodieke gift overeenkomt, dan
is het volle bedrag aftrekbaar. Mits u zich voor
ten minste vijf jaar voor een vast bedrag verbindt en dat schriftelijk vastlegt. Wij hebben
daar een formulier voor, dat u kunt invullen en
wij zorgen dan voor de rest. Voor vragen:
penningmeester@sintpetrusleiden.nl.

Vaste Vieringen
Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang,
Cantorij of kinderkoor

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

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

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 10 februari en 9
maart

Speciale aandacht voor:

• Woensdag 9 maart Lezing van mgr. Van den
Hende in Petruszaal. Zie pagina 12

• Zaterdag 12 maart Voorstellen 1e Communi-

Actie Kerkbalans
Waarvoor doen we het ook al weer?
Onze Petruskerk is een markant gebouw en
voor velen ook een belangrijke plek in hun dagelijkse leven. Het is de plek waar u viert en
rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt;
of om een kaarsje aan te steken; de plek van
ontmoetingen. Die momenten zijn niet in geld
uit te drukken, maar er is wel geld voor nodig.

Om welk bedrag gaat het?

Er is dit jaar 40.000 euro nodig voor de ‘norma-

cantjes 19.00 uur Avondmis.

Goede Week

• Woensdag16 maart Palmpaasstokken
maken in de Petruszaal om 14.00 uur
• Zaterdag 19 mrt 19.00 en
zondag 20 mrt 9.30 uur Palmpasen
• Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg
voor kinderen (en volwassen)
• Paaswake 22.00 uur
• Paaszondag 9.30 uur

w w w. s i n t p e t r u s l e i d e n . n l
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LAM GODS

DE REGENBOOG

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 tot 11.30 uur.
Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh.

Oecumenische geloofsgemeenschap van de samenwerkende kerken in de Merenwijk Leiden.
Kerkelijk centrum ‘De Regenboog’, Watermolen 1, 2317 St Leiden, 071 521 28 58 of kcregenboog@telfort.nl.
RK Vicariaat Merenwijk Administrator: vicaris A.J.M. van der Helm, 070 3605592 of pastoor@stjacobus.nl.
M. Hoogervorst, pastoraal werkster 06 20 55 14 58 of: hoogerv2@xs4all.nl.

Veertigdagen tijd
Ook dit jaar staan we weer - samen met de
leden van de wijkgemeente - stil bij deze speciale tijd, die begint met Aswoensdag op 10
februari en waarin we ons willen voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen. We doen dit
in vier bijeenkomsten in de dagkapel van de
Antoniuskerk. Het is van 19.00 tot 19.30 uur op
woensdag 17 en 24 februari en 9 en 16 maart.
Op woensdag 2 maart is er weer een sobere
maaltijd, die om 18.00 uur begint. Alleen voor
de maaltijd moet u zich t.z.t. aanmelden via
een intekenlijst achter in de kerk.

Afscheid van Maggy van Wijk
Op zondag 29 november 2015 nam ik na de
viering in de Antoniuskerk afscheid als coördinator. Ik zag er best tegen op, maar de warmte
waarmee ik begroet werd, deed meteen alle
zenuwen smelten. Het koor zong tijdens de
viering het Schriftlied. Ik heb ervan genoten,
want dit lied betekent veel voor mij. Ik vind
het dan ook steeds een uitdaging om uit chaos
orde te creëren en bepaalde structuur aan te
brengen. Ik kreeg binnen de Lam Gods de mogelijkheid en de kracht om te doen wat nodig
was, soms moest er misschien nog meer. Het
waren in ieder geval voor mij een paar bijzondere jaren, waarin ik, in uw aanwezigheid
Gods Liefde heb ondervonden, een mensenland door God gedragen. Ik ben u daar heel
dankbaar voor. En dan het slotlied: “Nu daagt in
het Oosten, het licht schijnt overal, een nieuwe
dag gaat prijken met ongekende pracht”. We
moeten het alleen willen zien en geloven. Ik
wens u alle goeds toe en vooral veel wijsheid.

hartverwarmende kaarten. Het deed me heel
goed.
Maggy van Wijk-van Lennep

In memoriam An Boon
Op zondag 13 december 2015 is An Boon overleden. De laatste levensjaren woonde zij in
zorgcentrum Haaghwijk.
An is een zeer actief parochielid geweest van
onze parochiekern. Vele jaren zong zij in het
Antoniuskoor en was zij lid van de werkgroep
wijkcontacten. Ook bij de Woord- en Gebedsvieringen was zij nauw betrokken. Vele mooie
overwegingen mochten wij van haar beluisteren. Het Rozenkrans bidden in de Mariavieringen in mei en oktober verzorgde zij vele jaren.
Nog steeds worden de door haar gemaakte
gebeden gebruikt in de Mariavieringen van nu.
Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat ze
heeft gedaan. Dat zij moge rusten in vrede.

Eerste Heilige Communie
De werkgroep is al begonnen met de voorbereiding van kinderen op hun Eerste H. Communie tijdens zeven bijeenkomsten op zondagochtend in de pastorie van de Maria Middelares kerk. Zit uw kind in groep 4 of is uw kind
8 jaar of ouder, stuur dan snel een mail naar

Vieringen door de week

In september is onze actie
gestart voor individuele
noodhulp voor mensen in
onze eigen omgeving, die
de eindjes niet meer aan
elkaar kunnen knopen.
Dankzij iedereen die
heeft meegewerkt aan
het maken van Kerstkaarten, egels, vogelhuisjes,
het bakken van taarten,
et cetera en dankzij iedereen die deze producten heeft gekocht of anderszins heeft bijgedragen, is nu een eerste
bedrag overgemaakt aan De Bakkerij van maar
liefst € 1.500,-. Vanuit De Bakkerij ontvingen
we de volgende reactie: ”Een super dankjulliewel! Wat een fantastische opbrengst van jullie
inspanningen rond de individuele noodhulp.
Wij zijn daar heel blij mee en kunnen weer
meer mensen helpen”.

Woonzorgcentrum De Robijn

Bijbel avonden

Op maandag 22 februari is er een
Eucharistieviering om 10.30 uur.

Zorgcentrum Zuydwijck
Op zaterdag 6 februari en zaterdag 5 maart
is er een viering om 10.30 uur.

Kinderwoorddiensten

zijn er op zondag 31 januari en zondag
28 februari in de vieringen met kinderkoor
‘De Vlammetjes’ om 9.30 in de Maria Middelareskerk.

Onder leiding van catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag 17 maart
om 20.00 uur in de pastorie van de Antonius.

Familieberichten
Gedoopt
Op 13 december 2015 werd gedoopt Joshua Hugo
Bongers, zoon van Kitty Schopman en Robin Bongers.

In memoriam
Op 2 december 2015 overleed Jan (Johannes Maria
Antonius) de Wekker op de leeftijd van 83 jaar.
Op 13 december 2015 overleed An (Anna Hendrika
Maria) Boon-van Oijen op de leeftijd van 87 jaar.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Arabische dienst met Syrische
Christenen

We willen het nieuwe jaar starten met een viering voor bad-, brood-, en bedvluchtelingen.
Zaterdag 30 januari zal in De Regenboog een
viering gehouden worden voor Syrische vluchtelingen en andere belangstellenden. Aanvang
11.00 uur
Voorganger is Vader Basilios Khamis van de
Antiochische Orthodoxe Kerk in Nederland.
Medewerking wordt verleend door het koor
Arcobaleno en het koor van de Orthodoxe Kerk.
Na de viering is er een gezamenlijke maaltijd
tot 15.00 uur.
Iedereen die met deze Syrische maaltijd mee
wil eten, is van harte welkom! Wilt u zich vóór
27 januari aanmelden bij Yvette Shamier, email yvetteshamier@casema.nl of door uw
naam te zetten op de flip-over in de hal van
de Regenboog. De kosten bedragen € 5,- pp,
te voldoen op de dag zelf in de kerk. U kunt
ook één of meerdere vluchtelingenmaaltijden
sponsoren.
Verder zoeken wij vrijwilligers voor het vervoeren van de mensen van het AZC uit Leiden,
Wassenaar, Katwijk en Alphen a/d Rijn naar de
kerk en terug; gaarne aan- melden via Marja
Roos: mcroos@ziggo.nl.

Maaltijd Plus

Op vrijdag 5 februari en vrijdag 4 maart is er een
Eucharistieviering om 10.00 uur.

Wijkkerk H. Antonius

Serviceflat Schouwenhove
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Tussenstand
Goede Doelen
Actie

Maaltijden met een Bijbels thema vinden plaats in
‘De Verdieping’ in de Stevensbloem op vrijdag 26
februari en vrijdag 18 maart. Intekenlijsten achter
in de kerk.

Op vrijdag 5 februari en vrijdag 4 maart is er een
viering om 15.00 uur in de ‘Vijverzaal’.

Mijn afscheidslied vindt u op de website www.
lamgodsleiden.nl.
Rest mij nog iedereen te bedanken voor de
mooie speeches, de prachtige bloemen, de
vele cadeautjes, de persoonlijke wensen en de

werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com. De
E.H. Communie vindt plaats op zondag 10 april.

Financiële bijdragen voor de gelegenheid zijn
van harte welkom! Graag uw donatie overmaken naar de rekening van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad IBAN NL70INGB0002581191
onder vermelding van ‘Arabische Viering’.
Voor meer informatie over de dienst of de
maaltijd kunt u contact opnemen via boven
aangegeven e-mailadressen. Iedereen is welkom!

Nieuwe functie Ad van der Helm
Sinds 1 januari 2013 bestaat het bisdom Rotterdam uit twee vicariaten, het vicariaat Den
Haag met dr. A. van der Helm als vicaris, en het
vicariaat Rotterdam met vicaris drs. H. Egging.
Per 1 januari 2016 is drs. H. Egging opnieuw
voor een periode van drie jaar beschikbaar

voor de taak van vicaris van Rotterdam en als
zodanig door de bisschop benoemd.
Dr. A. van der Helm zal
geen nieuwe termijn als
vicaris aanvaarden omdat
hem een taak wacht als
docent kerkelijk recht aan
de universiteit van Leuven. Daarnaast blijft dr.
Van der Helm werkzaam in het parochiepastoraat in Den Haag en bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. Voor de Regenboog
zijn er geen wijzigingen, want pastoor Van
der Helm blijft ook Administrator van het RK
Vicariaat Merenwijk. De nieuwe taken van Ad
van der Helm op het gebied van de Oecumene
sluiten juist nog mooier aan bij zijn rol voor de
Regenboog.
Met ingang van 1 januari 2016 is vicaris-generaal dr. H. Verbakel als regiovicaris a.i. voor het
vicariaat Den Haag aanspreekbaar.
Bisschop J. van den Hende hoopt over enige
tijd opnieuw te kunnen voorzien in de benoeming van een regiovicaris voor het vicariaat
Den Haag.

Een onverwachte Kerstwens
Toen ik daags na Kerstmis in de Regenboog de
weekagenda zat te maken, werd er aangebeld
door een Surinaamse dame. Ze was heel blij
iemand aan te treffen want ze wilde onze geloofsgemeenschap graag iets aanbieden ter ere
van ons Kerstfeest. Zelf was ze geen christen
maar hindoe. Ook Hindoes kennen een feest
van licht dat de duisternis overwint en het goede/goddelijke in de wereld brengt. Het is ook
een familiefeest en er wordt veel belang gehecht aan goede onderlinge verhoudingen en

gebeden om een leven in harmonie en vrede.
Daarom wilde ze ons graag een teken van verbondenheid geven: twee mooie kaarsen, een
rode en een witte om aan te steken tijdens
onze bijeenkomsten. Ik heb de kaarsen namens onze geloofsgemeenschap in dank aangenomen en mevr. Jaralopersad Sardjoepersad
een kleine rondleiding door de Regenboog gegeven. De Kerststal vond ze erg mooi en ook
het Stiltecentrum sprak haar zeer aan. Ze had
thuis ook een bidhoekje waar ze dagelijks bad.
Toen ik haar vertelde over de wereldtafel die
in de kerkzaal staat, vonden we dat wel een
mooie plaats om de kaarsen neer te zetten. Ze
staan daar als symbool van de verbondenheid
van alle gelovigen en vrede op aarde.

Ingrid Weitenberg

Aanmelden Eerste H. Communie
De voorbereiding EHC begint met een ouderavond op dinsdag 9 februari om 20.00 uur. De
kinderen komen bij elkaar op dinsdag 1, 8, 15,
22, 29 maart en 5 april van 16.00 tot 17.30 uur.
U kunt uw kind tot uiterlijk 1 februari opgeven
bij Maja v. Spaandonk: majavanspaandonk@
gmail.com.
Op zondag 10 april 2016 zullen de kinderen
deelnemen aan de Maaltijd van de Heer.
Meer informatie bij Maja v. Spaandonk of één
van de pastores.

Bijzondere Vieringen
Aswoensdag 10 februari 19.30 uur: gebedsviering
met uitreiking askruisje
Donderdag 11 februari en 10 maart: 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum

Agenda

Stiltecentrum open elke werkdag 10.00–12.00 u.
Inloop koffie elke woensdag 10.00–12.00 uur
Biddende moeders elke vrijdag 10.30 uur
Inzamelen oud papier, metaal en kleding
elke 1e donderdag v.d. maand 9.00–21.00 uur
Regenboogdis Elke laatste vrijdag van de maand
18.00 uur; aanmelden verplicht zie website.

Bijzondere Activiteiten

(voor info zie website)
De taal van muziek: 2 februari ; 1 maart 20.00 u.
Ouderavond EHC: 9 februari 20.00 uur
Filmavond: film ‘Ida’ : 11 februari 19.30 uur
Poëziemiddag: 9 maart 13.30 uur.

www.deregenboogmerenwijk.nl
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Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

‘Artikel 1’ op de muur

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Al 150 jaar DE leverancier van kerkkaarsen
en aanverwante artikelen in Leiden
Nieuwenhuizenweg 15, 2314 XP Leiden
Tel: 071-3010284/3010225
e-mail: info@papot.nl 
www.papot.nl

Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.

Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerijleiden.nl
www.debakkerij-leiden.nl

Beheerder: mevrouw S. Klerk,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

“Alle mensen worden vrij en gelijk
in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens
elkander in een geest van broederschap te gedragen.” Zo luidt artikel
1 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens. De Internationale Dag van de Rechten van
de Mens, 10 december, was voor Amnesty International afdeling Leiden

en de werkgroepen MOV
en ZWO van de kerken
samen met De Bakkerij,
aanleiding voor een korte manifestatie.
Deze vond plaats op het een pleintje
het tussen Stadhuis en Maarsmansteeg 8, in het centrum van Leiden.
‘Artikel 1’ werd in diverse talen voorgelezen, van Russisch tot Arabisch,
van Thais tot Frans. Wethouder

Frank de Wit projecteerde via een
druk op een rode knop de tekst op
een muur.
De organisatie hoopt in het voorjaar
de permanente muurschildering van
artikel 1 te kunnen onthullen.

Intussen - rondom de noodopvang van vluchtelingen
Setter Toni Erfo Ten Cate Naturana Robson Pill Egatex Feetje Falke

Damesmode
beenmode
nachtmode
ondermode
linnentextiel
fournituren

Sinds
1938

Hoge Rijndijk 114 2313 KM LEIDEN - Tel. 071 512 35 78
dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 13:00 en 14:00 - 18:00, zaterdag 9:00 - 17:00
snijderstextiel@gmail.com

DMC Gütermann Opti-lon Elias DDDDD Cinderella Swan Nevada Scheepjes

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand
aan het Levendaal 103 te Leiden.
Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding
en unieke nazorg.

071 – 512 21 12

Dag en nacht bereikbaar

W W W. L E V E N D A A L . E U

g e b o o r te ka a rt je s
d i g i ta a l d r u kwe r k
r o uw d ru kw e rk
e nve l o p p e n
uitnodigingen

onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
donderdag en zondag gesloten

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Kortingen tot 50% op het gehele assortiment
met uitzondering van de Kerstgroepen en
de Noveenkaarsen waarvan de 4e altijd gratis is.
OP = OP
Verkoop: Herensingel 3
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl
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Diaconaal Centrum De Bakkerij organiseert dan ook diverse activiteiten
voor hen. Zo is er bijvoorbeeld de
theaterproductie ‘Vlucht’, waarin De
Bakkerij samen met Mobiel Theater
‘Geurend Hooi’ op een creatieve manier met de vluchtelingen tot een
dialoog met het publiek wil komen,
zodat zij hun verhaal kunnen doen en
hun dromen en zorgen kunnen delen.
Ook helpt De Bakkerij kookclub ‘Multicultikoken’ van het Vrouwennetwerk Leiden bij het ontvangen en
onthalen op diverse adressen van

keuken beschikbaar aan een groep vluchtelingen
die, nadat gezamenlijk boodschappen zijn gedaan
(op kosten van De Bakkerij), voor de groep én andere aanwezigen van De Bakkerij of overige organisaties in het pand, een heerlijke maaltijd bereiden. Sponsors zijn welkom. Meer informatie op de
website. Zie ook pagina 2.

groepen van 8 à 10 vluchtelingen uit
de noodopvang aan de Wassenaarseweg. Daarnaast zijn er wekelijkse
taallessen met taalbuddies, o.a. vrijwilligers van Stichting Thuis in Taal,
waarbij men in groepjes bijvoorbeeld

Kerstbonnenactie 2015
De Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden en de Protestantse en Rooms Katholieke Diaconie gaven dit jaar via de Bakkerij € 3.155,- uit aan kerstbonnen, tegoedbonnen van € 10,-, vrij te besteden in een supermarkt in Leiden, Leiderdorp of Voorschoten. Deze bonnen gingen naar 921 verschillende huishoudens,
aangemeld door hulpverlenende instanties. Naast de bijdrage van SUN, waren
er ook donaties van particulieren, vrienden, fondsen en de Kerstcollecte van
diverse kerken voor de kerstbonnen.

Kerstdiner daklozen groot succes

huwe lijkskaarten
br iefpapier
poste r s e n f lyers
br oc hures
visite kaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden
telefoon: 071 5124807
www.drukkerijlaborvincit.nl
e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl
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Hét adres voor religieuze geschenken

een stadswandeling maakt of boodschappen doet
“Kunt u mij Nederlands leren?” Zomaar een vraag op straat van een van
om de geleerde woorden spelenderwijs in de prakde circa 250 vluchtelingen die nu in Leiden in de tijdelijke noodopvang
zitten. De vraag tekent hun behoefte aan menselijk contact en erkenning. tijk te brengen. En De Bakkerij stelt wekelijks haar

www.har twijk.nl

Honderdvijftig gasten deden zich woensdag 9 december in de Marekerk te goed
aan het jaarlijkse kerstdiner voor dak- en thuislozen. Ze genoten van een lekkere Chinese maaltijd. Tijdens het diner, georganiseerd door jongerenproject M25
Leiden, studentenvereniging NSL en het
Leidse straatpastoraat,
zong het Amsterdamse
dak- en thuislozenkoor
de Straatklinkers Kerstliederen. Bij het afscheid kreeg iedereen
een Kerstpakketje mee.
Een bijzonder Kerstfeest, dat was het.

Rondom...
Ocean Cleanup
Boyan Slat (1994) had al op het
VWO het idee dat de zgn. ‘plastic soep’
in de oceanen kan worden opgeruimd zonder dat
zeedieren er last van hebben: ‘The Ocean Cleanup’.
Plastic soep in de zee is een groot gevaar voor het
ecosysteem en de voedselketen, als het vergaat en in
minuscule deeltjes rond gaat zweven in het water.
Nu zijn de plastic-ophopingen nog duidelijk op te
merken, dus er is nog tijd. Inmiddels heeft Slat, samen met zo’n 100 medewerkers, een prototype-installatie ontwikkeld die de plastic rommel in de zee
met behulp van de stroming zou kunnen ‘vangen’.
Daarna kunnen schepen de troep afvoeren. Slat
heeft tijdelijk zijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft onderbroken om zijn uitvinding te vervolmaken. In april krijgt Slat een stukje Noordzee
om de installatie te testen. Hij hoopt al over een
paar jaar een apparaat op ware grootte te kunnen
installeren.
Zo jong, en dan al werken aan dit gigantische project. Hij startte het zelf, met crowd-funding. Die leverde hem al snel meer dan 2 miljoen dollar op. Het
geloof in deze jonge uitvinder is groot.
En ja, we hebben de gevaarlijke plastic soep als mensen zelf veroorzaakt. Gelukkig is er hoop dat alles
kan worden opgeruimd.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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Zon, maan en sterren
God zei: Er moeten lichten
zijn aan het hemelgewelf
Heb je ooit op een donkere
nacht naar de sterren
gekeken? Er is iets
magisch met al die kleine
lichtjes hoog in de hemel.
Geen wonder dat zelfs de
eerste mensen er al mooie
verhalen over vertelden.
Als tekens voor de dagen
en de jaren….
Hoe weet je dat het je verjaardag
is? En waarom zijn er schrikkeljaren? Dat
komt allemaal door de zon en de maan. Een
jaar is de tijd die de aarde ongeveer nodig
heeft om één keer rond de zon te gaan en een
maand is de tijd die de maan nodig heeft om 1

Help bij sorteren!
keer rond de aarde te draaien. De aarde
heeft echter 365 dagen en 1 kwart dag
nodig om rond te zon te draaien, daarom
hebben we om de 4 jaar een schrikkeljaar met een hele dag extra erbij.
….en voor de feesten,...
Behalve jouw verjaardag zijn er nog
meer feestdagen. Kerst, de verjaardag van Jezus (die valt altijd op
25 december vlak na midwinter
(kortste dag in het jaar). Pasen,
de verrijzenis van Jezus, valt
altijd op de zondag na de eerste volle maan
van de lente. Vijftig dagen na Pasen vieren wij
Pinksteren, het grote feest van de Heilige Geest.
...de seizoenen.
Alles op zijn eigen tijd. Geniet van de mooie sei
zoenen die God ons heeft gegeven en wees vrolijk!

Beste Kinderhoek-vrienden
We gaan verder met het scheppingsverhaal. We zijn bij dag 4 aangekomen.
God schiep de zon, de maan en de sterren om zowel overdag als ‘s nachts genoeg licht te hebben op de aarde. In je doos kan je dit zo maken: aan de bovenkant van je doos teken je op de ‘dag’-kant een mooie zon, op de ‘nacht’kant plak of teken je een maan en wat sterren. Nu is je doos klaar voor
de volgende stap. Wat dat wordt lees je in de volgende Kinderhoek!
Om in het thema ‘zon’ te blijven
hebben we op de website een overheerlijk recept voor dipsaus
met zonnebloempitten. Ga snel naar: www.kinderhoekrdk.nl.

Wist je dat het beter is
voor het milieu om…
- composteerbare (biologisch afbreekbare)
dingen in de gft
container of op
de composthoop
in je tuin te
gooien?
- vooral producten die natuurlijk
afbreekbaar zijn te kopen?
- je spullen een tweede leven te geven?
- etenswaren van het seizoen en
van dichtbij te gebruiken?

Moge God je zonnestralen
schenken om je te verwarmen,
een stralende maan die je
toelacht en een engel die
je beschermt zodat jou niets
kan overkomen.

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Ga je mee, naar de WJD?
Gezelligheid, enthousiasme en verdieping! Kijk jij ook uit naar de Wereld Jongeren Dagen in Polen? Niet alleen de tijd
in Polen zal onvergetelijk en indrukwekkend zijn, ook de voorbereiding!

Heb je een paar uurtjes over de komende tijd? En
wil je écht iets concreets doen
om vluchtelingen te helpen?
Kom dan helpen sorteren voor
de Hulpkaravaan naar Griekenland in Bleiswijk!
Meer informatie en aanmelden: vrijwilligerkaravaan@
gmail.com. Samen verzetten
we bergen! Kijk op www.hulpkaravaangriekenland.nl en
www.facebook.com/hulpkaravaan.

AGENDA JP Leiden
Heb jij ook, net als JP Leiden
goede voornemens voor 2016?
Wij hopen jou in dit nieuwe
jaar te zien, zeker nu de Wereld Jongeren Dagen er binnenkort aankomen! We komen
de komende tijd samen tijdens
de voorbereiding voor de WJD
door Bisdom Rotterdam, voornamelijk tijdens de Tour of
Faith, zie hiernaast, tijdens
de Jongerenmis (19.00 in de
H. Lodewijk) en borrel en tijdens Santi Subito.
Zondag 7 februari WJD verdiepingsmiddag Bisdom Rotterdam Maandag 8 februari
Tour of Faith Donderdag 11 februari Jongerenmis + borrel
en ook Tour of Faith in Zoetermeer Dinsdag 8 maart Tour of
Faith Donderdag 10 maart
Jongerenmis + borrel.
De data voor Santi Subito volgen nog, vanwege een nieuwe
start van deze groep. Sluit je
vooral aan! Kijk op de Facebook-pagina (JP Leiden) voor
de precieze data en tijden.
Met vragen kun je terecht bij:
info@jpleiden.nl.

Als JP Leiden zijn we druk bezig met
de voorbereidingen. Dit doen we door
naar bijeenkomsten van Bisdom Rotterdam te gaan (we reizen met Bisdom Rotterdam naar Polen!) en te
zoeken naar sponsors. Zo verkopen
we kaarsen en zijn druk bezig met
brainstormen over andere sponsoracties. Via Rotterdam kun je deelnemen
aan de Tour of Faith. Deze tour bestaat uit ontmoetingen voor jongeren
met onze bisschop. Er is een Eucharistieviering, geloofsgesprek en een
maaltijd.

Wanneer ben je katholiek geworden?
Ik ben van huis uit katholiek. Vroeger
heb ik er nooit echt bij stil gestaan, ik
deed het gewoon. Na mijn eindexamen op de middelbare school ben ik
bewust op zoek gegaan naar mijn geloof en er opnieuw mee in contact gekomen.

Wat doe je?
Ik heb twee jaar in het bestuur gezeten van Leidse
katholieke jongerengroep JP Leiden, ik ben nu al
een aantal jaren misdienaar en sinds kort maak ik
ook deel uit van het team rond het boek ‘Twitteren
met God’ van onze vroegere kapelaan Michel
Remery.

De kathedraal in
Krakow.

Ga je met ons mee en wil je graag
meehelpen met het zoeken naar
sponsors en de voorbereidingen? Wij
hopen je snel te zien bij onze bijeenkomsten! Aanmelden voor de WJD
kan via Bisdom Rotterdam, www.
bisdomrotterdam.nl. Voor vragen,
stuur een e-mail naar: info@jpleiden.nl of neem contact op met Ben
Tax, bentax1997@hotmail.com.

gesprekken gehad. Daar ben ik eeuwig dankbaar voor.
Voor welke intentie wil je dat er gebeden wordt?
Ik zou graag willen dat er gebeden
wordt voor alle jonge mensen die
plotseling, of niet plotseling, overlijden. Omdat we ze nooit mogen vergeten.

In welke kerk ben je te vinden?
Ik ben voornamelijk in de
Sint-Josephkerk te vinden,
maar ook af en toe in de H. Lodewijkkerk.
Wat is je mooiste herinnering
met JP Leiden?
Mijn mooiste herinnering is de
bedevaart naar Istanbul. Dat
was voor mij een enorme cultuurshock. Ik had gedacht dat
men daar open kon zijn over ieder ander geloof dan de Islam.
Dat bleek niet zo te zijn. Dat was
erg indrukwekkend. Dat zelfs de
kapelaan zijn boordje moest afdoen, verstoppen, om over
straat te kunnen. Ik heb daar
veel geleerd en ook veel mooie

David
Veselka (20)
Vrijwilliger H. Lodewijkkerk

Katholieke jongeren stellen zich voor
Hallo, ik ben Annelijn van der
Kwartel, 24 jaar. Ik ben op dit moment
hard op zoek naar een nieuwe baan.
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De Schepping: Dag 4

Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?
Als misdienaar ben ik op zondagen iets eerder in de
kerk om me om te kleden. We zijn met z’n achten
en we verrichten samen de gebruikelijke taken tijdens de H. Eucharistie. Daarbij moet worden gedacht aan dingen als het wierook verzorgen, kaarsen dragen tijdens de lezing van het Evangelie, na
de collecte de gaven, brood en wijn aangeven aan
de priester of diaken, enzovoorts. Daarnaast verzorgen we als misdienaars ook vaak de eerste en de
tweede lezing, we wisselen elkaar af als lector.
In het team van ‘Twitteren met God’ zorg ik ervoor
dat er in de app nieuwe talen worden toegevoegd
zodra de aanwezige teksten vertaald zijn. Nee, dat
vertalen doe ik niet zelf, dat doen anderen weer.
Misdienen kost me elke zondag zo’n anderhalf uur,
de talen voor de app kosten me af en toe een uurtje, in het begin was dat wat meer maar ik begin er
nu steeds meer routine in te krijgen. Een dagtaak
is het niet, maar het is wel heel zinvol werk.
Waarom doe je dit?
Ik wil mezelf graag inzetten voor God en die dingen doen waar ik goed in ben. Maar daarnaast
vind ik het ook gewoon leuk. De misdienaars vormen samen een heel prettige groep. In het team
rond ‘Twitteren met God’ zijn we met allemaal jonge mensen en zijn we af en toe samen aan het
werk in de pastorie van de Lodewijkkerk. Dat is
heel gezellig.
Wat drijft je?
Ik laat me leiden door God. Dat lukt niet altijd alleen, daarbij heb je soms hulp nodig van andere
mensen. Maar alles wat ik doe probeer ik te doen
tot meerdere eer en glorie van God.

Annelijn in
Monschau.

Wat zegt de Vasten je?
Vasten betekent voor mij het mezelf onthouden
van iets waaraan je weliswaar gewend bent, maar
wat je niet per se nodig hebt, sterker nog, iets wat
je bij tijd en wijle zelfs van God kan afleiden. Ik
onthoud me daar dan bewust van. Dat geeft me
ook weer een extra ruimte, een extra mogelijkheid
om te kijken wat God van me vraagt. Voor mij is de
Vasten al met al een heel mooie tijd van het jaar.
Rondom de Kerk - Februari / maart 2016
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Vieringen in:
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CD = Christus Dienaarkerk
Ant = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk
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