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Wereld Jongeren Dagen weer indrukwekkend!
Zowel de Wereld Jongeren Dagen in Krakau als het voorprogramma waren een
heel bijzondere ervaring met de wereldkerk voor de vele jongeren uit ons bisdom.
Bas van Pampus, die net als pastoor
Walter Broeders, mede de reis begeleidde, vertelt: “Tijdens het voorprogramma werd het voormalige concentratiekamp Dachau bezocht. Een
confrontatie met gruwelijkheden
van de Tweede Wereldoorlog. Alleen
Gods liefde en genade, zoals dat
ook zichtbaar was in het leven van
Titus Brandsma, kan onze angsten
overwinnen. In Praag was speciaal
voor de jongeren de heilige deur van
de kathedraal open, op het drukke
marktplein baden we samen hardop
de geloofsbelijdenis. Het verblijf van
drie dagen in de gastgezinnen in
Kielce in Polen was bijzonder hartelijk en gastvrij.

Miljoen pelgrims
Prachtig was in Krakau in de Avondwake de oproep tot broederlijkheid
en hand in hand met een miljoen

Viering feestdag H. Franciscus op 4 oktober
Op 4 oktober is weer een speciale Eucharistieviering op de feestdag van de H. Franciscus van Assisi,
om 19.30 uur in de Maria Middelareskerk aan de
Rijndijk. De viering is georganiseerd door de Orde
van de Franciscaanse Seculieren (OFS) in Leiden en
omgeving. Na de viering is gelegenheid om elkaar
te ontmoeten bij een kopje koffie of thee met wat
lekkers. Iedereen is van harte uitgenodigd! Wilt u
meer weten over de OFS, de leden staan u graag te
woord op deze avond. Voor informatie kunt ook u
bellen: Liesbeth Ammazzini OFS, 06 40 39 85 54.

(l.) De alweer gesloten deur van de
Sint-Vituskathedraal in Praag. (b.) De
paus reed vlak langs de WJD-deelnemers
in een VW Golf. (r.) Een selfie van Blanca
Heekelaar, Julia Brink, Véronique Prinsen (met pet), Bart Boons en
in de hoek nog Stéphanie Prinsen. (o.) Véronique
pelgrims een minuut in stilte bidden
en Stéphanie Prinsen, Julia en Rebecca Brink,
Martijn de Waal, Blanca Heekelaar, Bert Broeders
voor de wantoestanden in Syrië. En
en Bart Boons bij de paleiswachter in Praag.
we hadden het voorrecht de paus van

dichtbij te zien, als hij voorbijreed
in zijn pausmobiel of VW-Golf. Het
contrast met de dure wagens van
regeringsleiders was groot. De jongeren volgden de preken van de paus
met grote aandacht, ook al brandde
de zon fel en was iedereen vermoeid.
De paus vertelde, onder veel meer,
dat de jongeren de kracht hebben en
de ouderen de wijsheid en deze vullen elkaar aan. Ook daagde de paus
de jongeren uit om actief te zijn in je
geloof en niet een luie bankzitter te
blijven…En dit alles op een liefdevolle en wijze toon.”

Veel vreugde
Ook Julia en Rebecca Brink hebben
een onvergetelijke tijd gehad: “Met

elf jongeren van JPleiden zijn we in juli
naar de wereldjongerendagen (WJD) in
Krakau gegaan. Het programma voorafgaand aan de WJD was zwaar, gemiddeld 5 uur slaap per nacht. Desondanks
ervoeren we veel vreugde. Al na een
paar dagen met onze groep van bisdom Rotterdam, ongeveer 190 mensen,
voelde het als familie.” Lees verder op
pagina 20.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Zoiets als de ‘112’ van de parochie. Niet bedoeld voor
uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving, vergeten paraplu’s e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 13 29 54 36.
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 Priesteren 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 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: SintPetruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26
of pwbasleiden@gmail.com.
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Infodag Fidesco Nederland
in Voorhout
De katholieke missieorganisatie Fidesco Nederland
organiseert zaterdag 15
oktober vanaf 9.30 uur een
informatiedag in de
H. Bartholomeus, Herenstraat 47 in Voorhout. Denk
je er wel eens over na om je professionele kennis en kunde te delen
met mensen in ontwikkelingsgebieden, kom dan naar deze dag!
De dag start met een H. Mis. Aansluitend zijn interessante lezingen en
oud-vrijwilligers vertellen over hun
werkervaring. De meeste vrijwilligers
werken in de volgende sectoren: medisch, onderwijs, maatschappelijk
werk, landbouw en techniek, maar
voor elk beroep heeft Fidesco een

Wat hebben Ignatius van Loyola, Oscar Wilde en Herman Pleij gemeen? Het belang dat zij hechten aan het boek de ‘Navolging van
Christus’ van de Zwolse mysticus Thomas a Kempis (1380-1471).

geschikte plek. Mensen stellen twee
jaar lang hun expertise ter beschikking van het project en beogen hun
kennis en know-how over te dragen.
Als tegenprestatie voor hun inzet betaalt Fidesco hun vliegreizen, verzekeringen en een kleine, maandelijkse
vergoeding waar de vrijwilligers van
rond kunnen komen.
Graag opgave vooraf als je wilt
komen! Dat kan via e-mail info@
fidesco.nl of 0852-731732. Voor meer
informatie, kijk op www.fidesco.nl.

Raquel Geerman stagiaire in onze parochie
ken, jongeren, jongeren die hun
Zij stelt zich voor: “Ik kom uit Aruba
Vormsel gaan doen, volwassenen
en ik volg de theologische opleiding
en catechumenen. Ook wil ik graag
op het Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Mijn doel is om catechist te kennismaken met verschillende
vormen en methodes van
worden. Hiervoor loop
geloofsgesprekken, geik tot april volgend jaar
stage in uw parochie. In
loofsoverdracht en cateeen eerdere stage heb
chese. Ook verdiep ik me
ik ervaring opgedaan
in de kindercatechese ‘De
met het begeleiden van
Goede Herder’. In septemkinderen voor de Eerste
ber ga ik meedraaien met
heilige Communie en
de ‘Alphacursus’ en in het
het meedraaien met de
voorjaar staat de VormKinderclub. Ook heb ik
selvoorbereiding op mijn
pastorale gesprekken
stageprogramma. U kunt
Raquel Geerman
gevoerd met parochiamij bereiken via pastoor
nen. Dit jaar wil ik leren omgaan
Smith of op 0297 34 26 55 dan wel via
met en praten over het geloof met
mariaraquel84@hotmail.com. Veel
gezinnen, eenoudergezinnen, ziezegen van God toegewenst!”

Kathedralen en basilieken
Deze gids beschrijft de zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken
in Nederland. Bij elke kerk komt de
plaatselijke situatie, geschiedenis,
architectuur en inrichting aan bod,
net als patroonheiligen en tradities
als processies en ommevaarten. Bij
basilieken wordt datum en reden van
ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. Nergens anders is

De Navolging van Christus:
“Een hoge vorm van vrijheid”

deze informatie met
de vele illustraties zo
bij elkaar te vinden.
De spirituele en geschiedkundige rijkdom van Nederlandse
kathedralen en basilieken komt in deze
gids tot leven. Prijs
€ 22,95. Verkrijgbaar in de boekhandel
of bij www.berneboek.com.

a Kempis is een 15e-eeuwse kerkIgnatius vindt er de basis voor de
persoonlijke, geestelijke vriendschap hervormer die de misstanden in de
met Jezus, inclusief het zelfonderkerk van zijn tijd bestrijdt en pleit
voor sociale betrokkenheid. Maar hij
zoek, die nog steeds de jezuïeten
draagt met de Moderne Devotie, de
inspireert tot een actieve rol in de
beweging waarvan hij de spreekbuis
wereld. Het boek raakt ook de 19eis, ook een intense persoonlijke spieeuwse schrijver Oscar Wilde. “Ik ga
nu naar bed” schrijft hij in 1876, “na
ritualiteit uit. Het inspireert mensen
het lezen van een hoofdstuk van de
binnen en buiten de Katholieke Kerk
H. Thomas a Kempis. Ik denk dat het en leidt tot het vernieuwende Concidagelijks een halfuur werken aan
lie van Trente (1545-1563).
je innerlijk zeer stimuleert
Wat is Thomas voor ietot heiligheid.” Historisch
mand? Schrijfster Désanletterkundige Herman Pleij
ne van Brederode noemt
noemt in zijn boek ‘Moet kunhem in haar nawoord bij
de vertaling door Paul
nen’ onder meer het indiviSilverentand “soms bedualisme en de eigen veranthoorlijk rechtlijnig en
woordelijkheid kenmerkend
fel. Kijk daar door heen,”
voor de beweging van de
zegt ze, “hij schrijft voor
Moderne Devotie waar
Désanne van
de niet altijd even geletThomas deel van uitmaakt
Brederode
en, belangrijk in de Nederlandse
terde of spirituele monniken van zijn
mentaliteit van nu.
tijd. Verwacht ook geen ‘zelfhulpboek dat je een beloning in het voorWat is Thomas voor iemand?
uitzicht stelt’ en waarvan je de resultaten ‘in een groep moet gooien’.
Wie zulke uiteenlopende persoonlijkheden raakt is bijzonder. Thomas Houd je eenzaamheid voor Christus.
En zie de zo verkregen openheid niet
als beloning maar als een begin.”
Jaarthema: De ‘Navolging

van Christus’ door Thomas
à Kempis

Het is met 5.000 maal na de Bijbel het
meest herdrukte boek. De ‘Navolging
van Christus’ van Thomas a Kempis
inspireert al eeuwen mensen binnen
en buiten de Katholieke kerk. Er gaan
zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek de exponent
is, voor te dragen als Werelderfgoed
op de Unescolijst.
Rondom de Kerk wil in de nieuwe jaargang deze klassieker nader belichten,
in het blad en op de website van de
parochie. Leden van het pastoraal
team belichten in de diverse perioden
van het kerkelijk jaar bijpassende thema’s van Thomas. Op de Rondomwebsite verschijnen interviews over de
betekenis van zijn werk.

‘Een angstige perfectionist?’
Voor theoloog
Paul van Geest
is Thomas a
Kempis weer
een angstige
perfectionist
“die zichzelf
Paul van Geest
en zijn omgeving op de zenuwen werkt”. Maar
juist de moeilijkheden die hij zich
hiermee op de hals haalt doen hem
boven zichzelf uitstijgen. Voor Van
Geest beseft hij gaandeweg steeds
meer zijn eigen onvolmaaktheid, en
brengt hij dat besef over op de lezer.
Hij bevrijdt je zo van “het ideaalbeeld dat je van jezelf hebt, of van de
gedachte dat alles om jou draait”. Dat
doet pijn. Maar Thomas laat je wel

een “hoge vorm van vrijheid” proeven. Ook Carmeliet Kees Waaijman
wijst op de verinnerlijking. Valkuilen
daarbij zijn ‘werkheiligheid’ en ascetisme. “En maak je op de geestelijke
weg die je zo inslaat vooral geen
voorstellingen van de ‘klaarlichte
dag van de eeuwigheid’: het is slecht
voor de verinnerlijking. Maar denk
nu ook niet dat het boek het dagelijks leven ‘haat’: het idee dat het
de laatste horizon van ons bestaan
blootlegt is juist prikkelend en uitdagend. Het besef van onze eindigheid […..] is een kracht die ons leven
kan veranderen”. 
Jury Smit

Voorpagina
‘Imitatio
Christi’,
uitgave uit
1505.

De gebruikte literatuur én een interview met
Paul van Geest op: www.rondomdekerk.nu.

In gedachten
Maria
wij vieren Maria’s geboorte
het feest van een nieuw begin,
God opent de Hemelpoorten
door haar komst krijgt het leven weer zin
zij zal de Moeder van Jezus worden
Gods enige Zoon wordt haar Kind,
zij zegt : “ja” als de engel haar
de boodschap brengt en zij begrijpt
hoe zeer God haar bemint
ook wij zijn haar kinderen
en zij blijft voor ons zorgen
zij houdt ons altijd in haar hart geborgen.
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - September/oktober 2016
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Beste Lezers!
P A S T O R A A L

Wat kunnen wij doen?

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

071 3 4 11 5 9 0 

W W W. R EG EN T ES S E.N E T

BMS
Netwerk Notarissen
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

> Alle rechtsgebieden
> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten

Restauratie

•

Renovatie

•

Nieuwbouw

•

Onderhoud

Apollolaan 53,
Tel. : +31(0)182 61 99 44
2741 TN Waddinxveen Mob. : +31(0)6 12 83 83 11
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

Katholieke basisscholen
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

> Eigen parkeerterrein

De Singel | Lusthoflaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71

> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75

‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
Bonaventuracollege
Marienpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Postbus
4049,
2301 RA Leiden
Postbus 4049,
2301 RA
Leiden
Telefoon
071Fax
– 5175551,
Fax 071 – 5156577
Telefoon 071
– 5175551,
071 – 5156577
info@scoleiden.nl,
www.scoleiden.nl
info@scoleiden.nl,
www.scoleiden.nl

VMBO
Boerhaavelaan
| Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55
KvK 41166061
KvK 41166061

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Echt iets lekkers!

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht
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BROOD- EN

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL
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En ook tijd nemen voor geloofsvorming, bijvoorbeeld
via de Alphacursus. Zie over deze cursus pagina 12-13.
“Geloof zonder werken is dood”, schrijft Jacobus. Aan
de andere kant is het ook een overbodige vraag. Meestal
klinkt de vraag namelijk als er iets ergs gebeurt. In de
wereld, in de Kerk, in de straat, in het gezin …. Een situatie die een soort machteloosheid oproept. We zijn er
getuigen van, we horen er over, maar ‘wat kunnen we
(er aan) doen?’ Werelds gezien: niets. Katholiek gezien:
heel veel.

Bidden is geen zoethoudertje

Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden
Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00
Stichting
Confessioneel
Onderwijs
Stichting
Confessioneel
Onderwijs
LeidenKDLeiden
Leiderdorp
| Muzenlaan
155 |
2353
Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg
| Noordeinde
| 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
Mariënpoelstraat
4, 2334 CZ24
Leiden
Mariënpoelstraat
4, 2334 CZ Leiden

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Met gepaste trots presenteren we alweer de
twaalfde jaargang van dit mooie blad.
De indeling is iets anders geworden dan u gewend bent. De parochiekernen zijn per regio gegroepeerd (zie hieronder) en nieuws vanuit Vicariaat Merenwijk staat
nu op pagina 18, naast De Bakkerij. Het blad zit vol nieuws, maar
de Vredeswake op 21 september verdient zeker uw aandacht!

P A R O C H I E B E S T U U R

Oost-West-Thuis-Best?

zijn mensen die in beweging zijn, die er niet voor
terugdeinzen iets op te pakken, naar iemand toe te
gaan, op zondagmorgen of zaterdagavond naar de
kerk toe te gaan.

Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70

C.G.J. Onderwater

Voor een christen is deze vraag én vanzelfsprekend
én overbodig! Vanzelfsprekend omdat zoals de paus
fijntjes opmerkte tijdens de Wereld Jongeren Dagen
we geen ‘sofa-’christenen moeten zijn. Christenen

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

> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief

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

T E A M

We hebben immers de prachtige mogelijkheid van het
gebed! Wie denkt dat dit een ‘zoethoudertje’ is, begrijpt
niet wat bidden is. Niet ons bidden verandert de wereld,
maar naar ons bidden wordt geluisterd! Door de levende
Heer, door Maria, door de heiligen. We bidden niet tegen ‘dovenmansoren’. Bidden is noodzakelijk en we
hebben het altijd bij de hand. Een kort schietgebedje,
dat we telkens weer bidden: onderweg, bij de nieuwsberichten, bij ontmoetingen,
voor mensen over wie we
horen …. De hele dag kan
het doorgaan. Zo ‘doordrenken’ we de wereld om
ons heen met ons gebed.
En Jezus in Zijn Barmhartigheid zal ons verhoren,
op Zijn tijd en wijze. Maar
Hij maakt het ons mogelijk, dat we dus altijd ‘iets
kunnen doen’: ‘Bid, bid
veel, bid altijd’, zoals Maria
in Beauraing ons vertelt.
Pastoor Smith
Beeld Maria in Beauraing.

Van alle windstreken keren we terug
na de vakantieperiode. Sommigen
van heel ver weg, maar voor anderen
van ons ging West deze zomer niet
verder dan het strand en Oost niet
verder dan Avifauna.
Ook in onze grote parochie HH Petrus en
Paulus (HHPP) gaan we meer van windrichtingen horen: Noord, Oost en Zuid
om precies te zijn. Maar met ‘Thuis Best’
willen we voorzichtig zijn. Want dat zou
kunnen betekenen dat we vinden dat we het beter doen dan anderen.

Aan de slag met regio’s
We kunnen leren van verre volkeren, maar ook van onze naaste buren.
In het grote verband van acht kernen binnen de HHPP lukt dat in de
praktijk moeilijk. De samenwerking waar de pastores en actieve parochianen naar snakken blijkt door de veelkleurigheid van de R.K.geloofsbeleving weerbarstig. Het parochiebestuur heeft daarom besloten drie regio’s te formeren: Noord (Sint Joseph en Heilige Lodewijk),
Oost (Goede Herder, Sint Jan en Sint Laurentius) en Zuid (Hartebrug,
Lam Gods en Sint Petrus). Dit is aan de leden van de beheercommissies
en pastoraatgroepen voor de zomerstop bekend gemaakt. De opdracht
is dit najaar te gebruiken om de regiovorming voor te bereiden zodat
we per 1 januari 2017 van start kunnen gaan. Het was even slikken,
maar vrijwel iedereen ziet de voordelen en wil aan de slag. De eerste
geluiden vanuit de regio zijn veelbelovend. Gaat de gemiddelde kerkganger er veel van merken? Ik verwacht niet onmiddellijk. Veel vrijwilligers des te meer.

Elkaar versterken
Achter de schermen willen we elkaar versterken, zodat de lasten beter
te dragen zijn en we meer kwaliteit kunnen leveren. Daardoor moet
het ook leuk blijven om je in te zetten voor de geloofsgemeenschap. We
willen ten slotte een blijde boodschap uitdragen! Er moet een positieve
energie van ons uitgaan, dan wordt de kerk ook weer wervend naar buiten toe. Dat moet niet alleen zichtbaar zijn tijdens de Wereld Jongeren
Dagen, maar het hele jaar door in Leiden en de ommelanden.
Als we in regioverband de zaakjes op orde krijgen op pastoraal en
financieel gebied, profiteert de grote HHPP er vanzelf van mee. Dan
kunnen we ons samen richten op de toekomst en de keuzes maken die
daarbij horen.
Wilbert van Erp,
vice-voorzitter HH Petrus en Paulus parochie
Rondom de Kerk - September/oktober 2016
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

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.

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.

Misintenties
Na ruim 23 (!) jaar stopt Lou de Koning met de
verzorging van de misintenties. We zijn hem
dankbaar voor zijn trouwe dienstwerk!
Medea Hempen heeft zijn taak overgenomen.
Voortaan kunt u bij haar
terecht als u een intentie wilt opgeven. Graag
ruim van tevoren indien
mogelijk, met datum en
een duidelijke intentie
geschreven of getypt.
Dan wordt op die dag de
H. Mis voor deze intentie gelezen. U kunt dit
doorgeven via: misintentiejoseph@gmail.com
of 071 301 65 85. Of via de intentiebus bij het
Lourdesaltaar in de kerk.

‘Huis van God’ (1)
De Kerk is te vergelijken met een Huis. Ook elke
parochie(kern) kun je beschouwen als een Huis.
Een Huis heeft op verschillende verdiepingen
meerdere kamers. Beneden bij de entree
wordt men warm ontvangen zoals ook bij
Jezus ieder mens welkom is. Er is een kerk of
kapel waar men Jezus kan ontmoeten.
Op de eerste etage maakt men verder kennis
met de geloofsgemeenschap en raakt men
thuis. De tweede etage laat het aanbod zien
van groepen, activiteiten, bijeenkomsten e.d.
De etage daarboven is de etage van het zelf
meedoen.
In het Huis kan men kennismaken met de heiligen, op bedevaart gaan, nieuwe bewegingen
ontmoeten en vooral ook niet alleen met ouderen maar ook met jongeren samenkomen
en verdieping vinden.
Iedereen kan in dit Huis meewerken op een
plaats die bij hem of haar past om de geloofsgemeenschap levensvatbaar te laten zijn. Uiteindelijk is het belangrijk om trouw te zijn aan
God, de mens en de gemeenschap, met een
houding van vriendelijkheid en begaan zijn
met de medemens. De komende maanden
hoort u meer over dit ‘Huis van God’.
Annelies Cremers

Sint-Josephkerk: ‘Met elke meter wordt de kerk
wat beter.’ Dank aan degenen die hem gesponsord hebben en proficiat aan Frits.

Oktobermaand – Rozenkrans
In onze kerk wordt in oktober op elke doordeweekse dag de Rozenkrans gebeden. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om
19.00 uur en op woensdag om 18.30 uur vóór
de Avondmis. Komt u ook meebidden? Het
duurt ongeveer 20–25 minuten. U kunt vooraf
aan het Rozenkransgebed uw eigen intentie in
het schriftje schrijven en dan wordt deze tijdens de viering ook voorgelezen en bidden we
er samen voor.
Annelies Cremers

Getrainde kindercatechese

“Onze kinderen zijn meer betrokken bij de Mis
sinds het begin van de catechese”, vertelt een
ouder. In september is de Catechese van de Goede Herder weer begonnen, elke woensdag van
14.00 tot 16.00 uur. Er zijn nu twee groepen: van
3-6 jaar en van 6-9 jaar. Op 30 september begint de training voor nieuwe catecheten. Er zijn
nog een paar plaatsen vrij. Als docent komt de
dominicanes Theresa Anne uit Sittard haar ervaring delen als trainer en catecheet in Amerika.
Ze spreekt Nederlands.
Informatie: www.catechesegoedeherder.nl.
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Vrienden van Sint Joseph
Naar aanleiding van de restauratie wordt ook
een oud gebruik binnen de Sint Joseph op een
eigentijdse manier weer opgestart: Vrienden
van Sint Joseph. Dit is niet een wervingsgroep
voor financiële ondersteuning, maar een weg
van geloofsverdieping door een speciale devotie tot Sint Joseph. Jaarlijks, maandelijks, wekelijks en dagelijks doet men iets ter ere van
Sint Joseph.
In de kerk vindt u de folder met alle gegevens
en een opgaveformulier. Iedereen mag zich uiteraard hierbij aansluiten, ook van buiten de
Sint Josephkern. Een gebouw restaureren mag
nooit zonder vernieuwing van het geloofsleven in en rond dat gebouw! Daarnaast heeft
Sint Joseph ons zo trouw geholpen op allerlei
gebied, dat het goed is de devotie tot deze
grote heilige te intensiveren. Pastoor Smith

Vaste vieringen
Zondag
11.30 uur Eucharistie met koorzang
Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie

Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en
om 19.00 uur Eucharistie

Poolse Mis
Zondag om 17.00 uur!

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

Extra aandacht voor

Frits 4 x 55
Frits Biesjot heeft
bij de Vierdaagse
in Nijmegen 4 x 55
kilometer gelopen.
Hij liet zich hierbij
sponsoren voor de
restauratie van de

vinden, hoe het financiële plaatje eruitziet en
hoe de Josephkerk in de (landelijke) media is
geweest. De krant komt ook beschikbaar op
www.stjosephleiden.nl.
Beheercommissie / geldwerfcommissie

De restauratiekrant is uit
De restauratie is een ingrijpende klus. Om iedereen goed te informeren, is er begin deze
maand een heuse restauratiekrant uitgegeven.
Hierin leest u welke werkzaamheden er plaats-

Ma 19 sept.: start Alpha (zie pagina 12-13)
vV 23 sept.: gedachtenis van H. Pater Pio
Rozenkrans in okt.: ma, di, do en vr 19.00 uur
en wo 18.30 uur. Ma 3 okt. is er (nog) geen
Rozenkransgebed
Do 6 okt.: Senioren en KBO Mis Ridderzaal
10.00 uur
Wo 12 okt.: Woensdag Sint Josephmis
Wo 2 nov.: 19.00 uur Mis van Allerzielen.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Lodewijklof zondag 16 oktober
Elk jaar vieren
we rond de wijdingsdatum van
het kerkgebouw
ook de patroon
Sint Lodewijk.
Na het Lof dat
om 16.00 uur begint is er een receptie. Dit jaar is
het ook een moment om Nico
van Steenbergen
te bedanken voor zijn 40 jaar inzet voor de
H. Lodewijk. De aanbidding en Engelse Mis
gaan gewoon door.
Pastoor Smith

zusters van het Heilig Hart. Maar zij hebben
professionele ondersteuning nodig, vooral
voor de kinderen die emotioneel verwond zijn.
De donatie wordt vooral gebruikt voor onderwijsmateriaal en het onderhoud van het gebouw.”
Zie verder www.ascjus.org of www.apostolas.
org.br.

Parochiaan gepromoveerd

Vergeet uw Engelbewaarder niet

Moeder Teresa heiligverklaard
Op zondag 4 september is Moeder Teresa
heiligverklaard. In dit Jubeljaar van de Barmhartigheid krijgt haar apostolaat zo extra aandacht. Haar leven blijft indrukwekkend, haar
geloofsweg nog meer. Jezus ontmoeten in de
Eucharistie om Hem vervolgens te ontmoeten
in de armsten der armen. En dat zonder innerlijke troost, maar uit geloofsliefde voor Hem en
de naaste.
Dan kunnen wij snel
denken: dat is mooi,
maar niet voor mij.
Een recent verschenen boek geeft aan,
dat Moeder Teresa,
samen met de heilige Thérèse van
Lisieux, weldegelijk
ons een weg wijzen. Het boek heet ‘Ik heb
dorst’. Verkrijgbaar (€ 9,75) bij pastoor Smith of
via www.rk-alphacentrum.nl, bij de webshop.

Vastenactie-project in Brazilië
Father Lucas stuurde een update over de besteding van de opbrengst van de Vastenactie.
Hier enkele punten daaruit:
“De donatie gaat naar het sociale project
Johannes XXII, dat een integrale opvoeding
van kinderen beoogt, buiten hun schooltijd. Ze
krijgen eten, sport en een menselijke en gelovige vorming. De meesten (het zijn er nu 130)
hebben maar één ouder, meestal een moeder,
en komen uit zeer arme leefomstandigheden.
Het werk wordt geleid door de apostolische

staat er al verschillende jaren een Engelstalige
Rozenkransgebedsgroep.
We zijn erg dankbaar voor zijn inzet voor de
internationale studenten. Door hen komt onze
verbondenheid met de Wereldkerk nog meer
tot uitdrukking. Nu het werk van Ulysse er in
Leiden opzit, gaat hij terug naar Afrika om daar
als arts en onderzoeker te werken. Echter, zijn
samenwerking met onze universiteit en onze
kerk wordt gelukkig voortgezet.
Karel Beenakker

Op 7 juli is onze medeparochiaan Ulysse Ateba
Ngoa gepromoveerd in de geneeskunde.
Ulysse kwam in 2011 uit Kameroen naar Leiden
en is sindsdien een bekend gezicht in onze kerk.
Mede door zijn initiatief en enthousiasme be-

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00
18.00

Hoogmis Latijn of Latijn / Nl.
Aanbidding en biechtgelegenheid
/ Adoration and Confession
English Mass

Door de Week

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag

14.00 – 23.00 uur

Op 2 oktober is de gedachtenis van onze Engelbewaarder.
Wist u, dat
onze Engelbewaarder soms
om ons lacht
of om ons
weent, ons
wakker kan
schudden, ….
U kunt er
meer over
lezen in het
recent verschenen boek
over Pater Pio
met prachtige anekdotes: ‘Stuur me je Engelbewaarder’ (€ 9,75). Verkrijgbaar bij pastoor
Smith of via www.rk-alphacentrum.nl, bij de
webshop.

Zaterdag
Zondag

7.00 – 14.00 uur
17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag 17.00 – 17.45 uur
English Mass every Sunday 6 PM (18.00)

Speciale aandacht voor

* Bezinningsavond Opus Dei 21 sept en 19
okt (heren) / 4 okt en 8 nov (dames)
* Rozenkrans voor roepingen elke 4e donderdag na de Avondmis, 22 sept, 27 okt
* Oktober Rozenkransmaand
* 6 okt Heer, Leer ons bidden
* 16 okt Lodewijklof en receptie (zie boven).

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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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.

Terugblik Eerste H. Communie

Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

Gans om 10.00 uur ook de 5e Zoeterwoudse
Kunstroute in onze kerk. Tientallen kunstenaars
exposeren op zaterdag en zondag hun werken
in de Meerburg. Er is dan weer gelegenheid om
onze heerlijke Goede Herder-wijnen te kopen
en worden tal van activiteiten ontplooid ten
behoeve van het Restauratiefonds.

aan de slag gegaan. Naar verwachting zal
men ook na de ingebruikname van de kerk in
december nog bijna twee jaar bezig zijn om
details af te werken. Wanneer u dit werk wilt
steunen, dan blijven uw bijdragen natuurlijk
van harte welkom op onze speciale bankrekening: NL94 INGB 0000 0454 70 ten name van:
HHPP Parochiekern De Goede Herder.

Onze restauratieschilders
Op zondag 22 mei was het na een aantal maanden voorbereiding dan eindelijk de grote dag.
Veertien kinderen uit onze parochiekern mochten de Eerste heilige Communie ontvangen.
Het was een mooie dag, alle Communicanten
nog van harte gefeliciteerd!
Werkgroep E.H. Communie De Goede Herder

Nieuwe leden Pastoraatgroep

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

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

Tinnen figuren religieus en profaan nu 50 % korting
Doopkaarsen 50% korting
Miniposters € 0,50 per stuk
En dan niet te vergeten onze Noveenkaarsen
€ 3,80 per stuk. Altijd 4 stuks € 11,40
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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Van der Luit
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

Sinds enkele maanden is onze zeer actieve
Pastoraatgroep versterkt met maar liefst drie
nieuwe leden! De leden van de Pastoraatgroep
zijn voor veel parochianen vaak een eerste
aanspreekpunt in het contact met de parochiekern. Daarom is het fijn dat de nieuwe PG-leden bepaald geen onbekenden zijn. Stephanie
Jägel is actief als lectrice en is o.a. betrokken
bij gebedsvieringen. In het dagelijkse leven is
zij activiteitenbegeleider in Leythenrode. Hans
Kruidenberg is ook al vele jaren actief als lector,
en in Leiderdorp o.a. bekend als voorzitter van
de Oranjevereniging. Hij werkt als manager relatiebeheer en zorginnovatie bij de Alrijne Zorggroep. René Soullié is nauw betrokken bij de
groep ouders die kinderen voorbereidt op de
Eerste heilige Communie. Hij is als docent verbonden aan een opleiding Orde en Veiligheid.
Ook in de Beheercommissie vond een wijziging plaats: Freek Versteegen heeft de functie van penningmeester overgenomen van
Gabriëlle Berntsen. Daarnaast is hij vanuit De
Goede Herder lid van het parochiebestuur van
HH. Petrus en Paulus.

Monumentendag en
Kunstroute
Op zaterdag 10 september is de Meerburgkerk
van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor belangstellenden in het kader van de Open Monumentendag.
Op zaterdag 17 september openen burgemeester Liesbeth Bloemen en wethouder Ton de

Veel bewondering was er tijdens het Open
Huis in de Meerburgkerk voor het werk van
onze vrijwilligers die meewerken aan de restauratie van de prachtige schilderingen.
Ooit begon Elvira Blom als beginnend restauratieschilder met het schoonmaken van de
kruiswegstaties. Dat leidde uiteindelijk tot het
terugbrengen van alle staties in de oorspronkelijke kleuren, met hulp van vele vrijwilligers.
Toen ook vele oorspronkelijke schilderingen in
de kerk onder de deklaag tevoorschijn kwamen, is de groep schilders weer enthousiast

Agenda

Gedurende de verbouwing van de Meerburgkerk
zijn de zondagse vieringen in de Menswordingkerk
om 9.30 uur. Na afloop van de vieringen 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 donderdag is er in De Menswording om 19.15 uur een Avondgebed.
Meerburg Iedere woensdag is er in de sacristie
van de pastorie om 9.30 uur een Woord- en Gebedsdienst.
Daarna is er van 10.00 tot 12.00 uur in de Pastoor
Schlatmannzaal van de pastorie gelegenheid om
een kopje koffie te drinken in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet meer
regelmatig naar de kerk kunnen komen. Komende
data zijn 3 september en 8 oktober. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Overleden

Maria Anna Verkleij – den Hollander op 14 mei

We zien Maaike de Groot, Yvonne Schroef, Jeaneke
van der Hulst, Wendy Hogervorst, Bep Mul, Elvira
Blom, Marie Mul, Stephanie Jägel en Dick Ubink. Niet
op de foto maar wel altijd actief is Edylien Verhoosel.

Geertje Helena Cornelia Cortenbach – Penders op 19 mei
Hwie Kwan (Rob) Tjia op 20 mei
Johanna Frederica Arnolda Maria Belt – Teunissen
op 28 mei
Paulus Johannes van der Geest op 7 juni
Franciscus Gerardus de Vette op 10 juni
Emmy Magdalena Frederiksz – Lagarde op 12 juni
Johanna Dorothea Lamers – Buizer op 15 juni
Francisca Maria Cornelissen – van Ovost op 20 juni
Wilhelmina Maria Geertruida van Mil op 23 juni
Johanna Maria Gerarda van der Kleij – van Rijn
op 30 juni
Johanna Cornelia van der Heijden – van der Waart
op 3 juli
Maria Johanna Straathof op 11 juli
Ankie Antonia Johanna Langerak op 22 juli
Maria Cornelia van Diemen – Tijssen op 24 juli
Jacobus Constant Mertens op 30 juli
Cornelia Wilhelmina Overbeek – van der Vlugt
op 2 augustus
Boudewijn Josephus Hoogenboom op 3 augustus
Jacobus Lambertus Hendrik van Polanen op 7 augustus
Frank Huibers op 8 augustus.

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard
van der Hulst, Joop van Huut, Leo Koot, Theo Rump,
Freek Versteegen.

Pastoraatgroep: André Bey, Stephanie Jägel,
Jeaneke van der Hulst, Hans Kruidenberg, Jacqueline
Latour, René Soullié.

www.parochiekerndegoedeherder.nl
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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 sintjansparochie@hotmail.com. 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 secretariaat: 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.

Nieuw seizoen

Verbouwplannen Sint Jan

Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur.
Velen van ons hebben genoten van een paar
weekjes vakantie, hebben nieuwe indrukken
opgedaan over de grenzen of de rust gezocht
dichter bij huis. Vakantie of niet, de hectiek
van het dagelijks leven is in de zomermaanden
altijd ietsje minder. Uitgerust kunnen we dus
met nieuwe moed een nieuw seizoen starten.
We hopen u allen daarin, op welke manier dan
ook, weer te mogen ontmoeten.

Gelukkig begint er wat schot
te komen in de voorbereidingen voor de verbouwing
van de Sint Jan. Er is inmiddels een grondonderzoek
geweest. Het archeologisch
onderzoek krijgt nog een vervolg en de bouwvergunning is op 1 juni aangevraagd. Vanuit
het bisdom wordt er positief op de plannen
gereageerd. Bij de volgende vergadering worden de plannen uitgebreid toegelicht. Ook de
financiële aspecten worden onder de loep
genomen evenals een voorlopig tijdsplan. In
het zaaltje van de CD-kerk zijn inmiddels de
tekeningen van de bouwplannen opgehangen,
zodat ieder die dat wil inzage kan krijgen in
de vormgeving van de gerestaureerde Sint Jan.
Zoals het er nu naar uitziet zal er in de eerste
helft van 2017 begonnen kunnen worden met
de verbouwing. Vanaf deze plaats een woord
van dank aan de leden van de bouwcommissie
die vele hobbels hebben moeten nemen om
tot het uiteindelijke plan te kunnen komen.
Uiteraard houden we u op de hoogte van de
verdere gang van zaken.

Oecumenische viering
Op zondag 11 september is om 9.30 uur in de
Christus Dienaarkerk traditiegetrouw de gezamenlijke viering bij de opening van een nieuw
kerkelijk seizoen. De Raad van Kerken Zoeterwoude neemt ook nu de voorbereiding van
deze viering op zich.
Voorgangers zijn dominee Gea Smit en gebedsleider Margreet Onderwater. Zang is van
eigentijds koor Iduna. U bent allen welkom.

Nieuw mailadres
Door een storing in de internetverbinding is
het oude mailadres van de parochiekern niet
meer te gebruiken. Het nieuwe mailadres is:
sintjansparochie@hotmail.com Heeft u na
half juni mail verstuurd naar het oude adres
dan verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht
(indien nog van belang) opnieuw te versturen.
Excuus als uw bericht niet is beantwoord.

Jubilea koorleden
Op zondag 26 juni zijn in een feestelijke viering
maar liefst acht jubilarissen van het parochiekoor in het zonnetje gezet. Pastoor Broeders
sprak een dankwoord uit en er werden lintjes
en speldjes opgespeld en oorkondes en bloemen uitgedeeld aan de mensen die al zoveel
jaren met plezier zingen in ons parochiekoor.
Felicitaties voor Mien Romijn, Nelly van Zeijl,
Jeanny de Jong, Piet Turk, Wim van Veen, Anny
Olsthoorn, Elly van Leeuwen en organiste Ria
van Es. Wij hopen dat we nog vele jaren van
jullie zang en muzikaliteit mogen genieten.

10

Vrijwilliger uitvaarttelefoon
De parochie is op zoek naar mensen die bereid zijn om bij toerbeurt (1 x per 6 weken) een
week lang tussen 9.00 en 21.00 uur de uitvaart
telefoon te bemannen. Het is een mobiele
telefoon die tussen de vrijwilligers rouleert.
U kunt dit vrijwilligerswerk dus gewoon thuis
doen en ook als u een bezoekje aflegt kunt u
de telefoon gewoon meenemen.
De procedure is (ongeveer) als volgt. Bij een
overlijden neemt de familie contact op met
een uitvaartonderneming. Indien er een kerkelijke uitvaart binnen een van de HHPP kerken
gewenst is zal de uitvaartonderneming het
nummer van de uitvaarttelefoon bellen met
het verzoek tot het houden van een kerkelijke
uitvaart met een dag en kerk naar voorkeur.
De telefonist neemt vervolgens contact op met
het Pastoraal Team, dit laat z.s.m weten wanneer de uitvaart plaats kan vinden en wie de
voorganger is. De volgende stap is dat de telefonist de contactpersoon van de parochiekern
inseint dat er dan en dan een uitvaart zal zijn.
Niet zo ingewikkeld maar wel belangrijk dat
er van iedere kern een aantal mensen zijn die
zich hiervoor willen inzetten. Heeft u interesse
neem dan contact op met het parochiesecretariaat. Tel: 071 737 00 87.

Familieberichten
Overleden

17 juli Arnold Jozef van Swieten - 64 jaar
20 juni Ellie Lelieveld Colpa

Heilig Hartbeeld op haar plaats

Contactpersoon uitvaarten
In aansluiting op bovenstaande is onze
parochiekern Sint Jan op zoek naar iemand die
de taak van coördinator uitvaarten op zich wil
nemen. Deze taak houdt globaal in dat u het
telefoontje van de uitvaarttelefonist(e) aanneemt. U wordt geïnformeerd over tijdstip en
kerk waar de uitvaart gehouden zal worden en
informeert vervolgens alle betrokkenen zoals
koor, koster, avondwakegroep, Barbaravereniging enz. Het is ook iets wat u vanuit huis met
uw eigen telefoon kunt doen. Doorgaans is
het erg rustig maar ook wel eens een week
met meerdere uitvaarten, dat is uiteraard niet
vooraf te zeggen.
Zou u ook wel een steentje willen bijdragen
aan de parochie maar gaat of kunt u de deur
niet makkelijk uit dan is dit mogelijk iets voor
u. Neem contact op met Lon Kuenen van de
beheercommissie. Tel: 071 580 27 02.

in processie met het koor en alle aanwezigen
naar de pastorietuin.
Daar was de week ervoor hard gewerkt aan
het tableau en waren bloemen geplant door
Kees Bergen en Carlo van Bemmelen om het
beeld weer een mooie plaats te geven in ons
dorp.
Met een gezamenlijk lied werd
de plechtigheid
besloten. Daarna
vielen de eerste
regendruppels.
Blijkbaar rustte
hier dubbel zegen op…
Agnes van
Boheemen
Vollebregt

Gedoopt
Zondag 12 juni zijn gedoopt: Aniek Esmee van
Leeuwen en Manon Johanneke Maria van Santen. Beide dopelingen zagen er prachtig uit in een
mooie doopjurk van de familie. Lieke en Maaike,
de grote zussen van Aniek en Manon, vulden de
doopvont met water, waarna pastoor Broeders de
doop verrichtte. Oma Angelique van Leeuwen las
de zeven wensen behorende bij de zeven kaarsen
van de zevenarmige kandelaar voor. Het was een
leuke en bijzondere viering. Wij heten Aniek en
Manon van harte welkom in onze parochie!

Agenda
Pastoraatsgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Joke de Haas
Beheercommissie
Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson,
Cok Noordermeer

Kerkbalans 2016
Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet
op een van onderstaande rekeningen
NL93 INGB0002564772
t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan
NL75 RABO0375304800
t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan.

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Het Heilig Hartbeeld van de H. Laurentiuskerk
kent al een lange geschiedenis.
In 1923 is het geplaatst bij gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de kerk. Vele jaren heeft
het op een console het kerkplein gesierd. Vermoedelijk rond 1967 is het verplaatst naar het
kerkhof, zodat het kerkplein gebruikt kon worden voor het parkeren van auto’s. Enige jaren
geleden is het verplaatst naar de pastorietuin.
Echter tijdens de restauratie van de kerk is het
tijdelijk verder achter de kerk neergezet. Men
was bang voor beschadigingen tijdens de verbouwing. 26 april jongstleden is het beeld terug geplaatst op het gazon naast de pastorie.
Een zware klus was dat.
De tractor paste maar net tussen de kerk en
de begraafplaats. Maar de verplaatsing verliep
voorspoedig. Nu kon het beeld ook op de definitieve plek worden ingezegend. Dat gebeurde op zondag 12 juni door pastoor Broeders.
Na de Eucharistieviering van elf uur vertrok hij

Ellie mocht maar 65 jaar worden. Maar zij heeft
wel genoten van het leven, en vele anderen van
haar. Zij was een geweldige vrijwilligster die voor
iedereen klaar stond. Zeker dertig jaar heeft zij
meegewerkt aan de versiering van onze kerk voor
het Kerstfeest. Zij maakte mooie grote solitaire
stukken. Ook heel veel jaren was ze vrijwilligster
bij de Zonnebloem. Vaak ging zij mee met de reizen met zieke mensen. Zij was dan hoofd huishouding en hield in de gaten dat alles goed liep.
Bij de oprichting van onze Kringloopwinkel De Stal
was ze een van de eersten die zich opgaf. Zij vond
het heerlijk om de winkel smaakvol in te richten.
Het werk in De Stal was haar lust en haar leven.
Haar familie en alle medevrijwilligers zullen haar
missen. 
Agnes van Boheemen Vollebregt

Monumentendag 10 september
Zaterdag 10 september is onze kerk open vanaf 10.00 uur. Het thema is dit jaar ‘iconen en symbolen’. Er zal (als het lukt) een presentatie op een scherm komen van iconen en monumenten
behorende bij onze kerk! Zoals altijd is er rondleiding aanwezig en kan men de kerkschatten
bewonderen. Marianne Turk geeft uitleg over Maerten van de Velde, de eerste Stompwijkse pastoor. Bij mooi weer kan ook een wandeling worden gemaakt in de monumentale pastoorstuin en
bos. Een iedere geïnteresseerde is van harte welkom.
Rienus Odijk, medewerker secretariaat

V.l.n.r.
familie
van
Leeuwen en
familie
van
Santen.

De volgende doopviering is nog niet gepland.
Aanmelden kan via het secretariaat van de kerk.
Doopwerkgroep H. Laurentiuskerk

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk - September/oktober 2016
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Activiteitenkalender van 8 september tot 31 oktober 2016

Alpha gaat weer van start!
Hier zijn weer allerlei interessante
en leerzame activiteiten in en vanuit onze kerken in de komende tijd.
Meer informatie staat in de catechesefolder die u achterin de kerken
vindt. Kijk ook op de pagina’s van de
kerken! Daar staan nog meer activiteiten en vieringen die voor iedereen
toegankelijk zijn. Zie voor weekendvieringen de pagina’s 22 en 23.

Bedevaart naar Kevelaer
groot succes
De bedevaart naar
Kevelaer, naar
Maria, Troosteres
der bedroefden,
mede begeleid door
pastoor Smith en
diaken Clavel, was
met ruim 70 deelnemers weer goed
bezocht. De eerste dag (van de drie) in augustus begon in de regen toen de pelgrims
in de Mariabedevaartsplaats aankwamen.
De verschillende vieringen werden intens
beleefd. De 100 pelgrims voor 1 dag sloten
zich bij de Hoogmis van mgr. Hendriks
aan, het hoogtepunt van de reis. In het
verslag op de website www.bedevaart.nl
wordt verteld:“… [Ook] Stilzitten bij de
Genadekapel en tot rust komen doet een
mens goed…”

September

Van 20.00 tot 21.30 uur in de
Lodewijkpastorie

8

21 Geloof in alle redelijkheid

9

Kerk en politiek
Door Bas van Pampus pw. 20.00
tot 21.30 uur Petruspastorie

10 Open Monumentendagen
Zie ook pagina 9, 11, 15, 19 en 23

Vredeswake

11
12

16
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Schepping of Oerknal? Is de Bijbel
waar of niet?
Door Bas van Pampus pw van 20.00
tot 21.30 uur in de Petruspastorie

3 3 october

19.30 uur Maria
Middelareskerk.
Zie pagina 1

13

Alpha Zie linksboven

15

Hemel, hel en vagevuur. Door Bas
van Pampus pw.
20.00 tot 21.00 uur
Petrus-pastorie

14

24

6 Heer, leer ons bidden

17 Alpha Zie linksboven

27

18 Lectio Divina
Aan de hand van
Adrienne von Speyr.
Hoe lezen we het
Evangelie ‘objectief’
als het Woord van
God? 20.00 tot 21.30
uur Lodewijkpastorie

7
8

28 Katholieke Reformatie
Concilie van
Trente. Zie
ook hiernaast. Door
pastoor
Smith. 20.00 tot 21.30 uur Josephpastorie. Zie rechtsboven

18
19 Start Alpha Zie hierboven
20 Lectio Divina
Aan de hand van Adrienne von
Speyr. Hoe lezen we het Evangelie
‘objectief’ als het Woord van God?

29
30

9
10 Alpha Zie linksboven

19

11

20 Bijbelleesavond

12 Katholieke Reformatie
Theresa van Avila. Door pastoor
Smith. 20.00 tot 21.30 uur Joseph-

22 Alpha Zie linksboven
23

26 Katholieke Reformatie

16

26 Alpha Zie hierboven

Homoseksualiteit en anticonceptie. Door Bas van Pampus pw. 20.00
tot 21.30 uur Petruspastorie

25

5

H. Lodewijkpastorie, 19.30 tot
20.00 uur. 19.00 tot 19.30 H. Mis.

Over alles wat je bezighoudt over het
geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach.
Start elke donderdag. Zie www.
HoevindjeGod.nl.

24 Alpha Zie linksboven

23

25

Basics
van het
geloof

21 Geloof in alle redelijkheid

Twitteren met God

2 3 october

22 Twitteren met God

17

12

pastorie, m.m.v. Annelies Cremers.
Zie ook hiernaast

4 Franciscusviering

14 Katholieke Reformatie
Concilie van Trente. Zie ook hiernaast Door pastoor Smith. 20.00
tot 21.30 uur Josephpastorie

Oktober

Zie pagina 18-19
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Marieke Maes bespreekt
met de aanwezigen
lezingen van een zondag. 20.00 tot 22.00
Antoniuspastorie

In oktober is weer een lezing in de
kapel op Begraafplaats Zijlpoort. Bij
het ter perse gaan van dit nummer
van Rondom de Kerk was de datum
nog niet zeker. Op onze website www.
rondomdekerk.nu staan binnenkort
de precieze gegevens!

Kerkelijke reformatie is de Kerk vernieuwen vanuit de bron. Het is
geen ‘nieuwe kerk(-en) vormen’, maar de heilige Geest laten werken
om de Kerk van binnenuit te laten zuiveren en groeien. Wat men ten
onrechte de ‘contra-reformatie’ noemt is de ‘katholieke reformatie
van de 16e en 17e eeuw’. Een zeer actuele tijd gezien de huidige Kerkcrisis en -vernieuwing. Deze tijd wordt aan de hand
van Power Point en teksten belicht. Data woensdag
14 en 28 september: Concilie van Trente,12 en 26
Ignatius
oktober Teresa van Avila 9 en 23 november Ignatius
van Loyola. In het voorjaar volgen Franciscus van Sales, Petrus Canisius
e.a. Tijd 20.00 tot 21.30 uur Plaats Josephpastorie, Herensingel 3. Door
Teresa van Avila
pastoor Smith; Teresa van Avila m.m.v. Annelies Cremers.

De Alpha is een tienweken cursus om het christelijke geloof te verkennen en verdiepen.
Alpha is bedoeld voor mensen die voorzichtig willen verkennen wat christenen nu geloven; voor mensen die op zoek zijn naar God; voor mensen met veel vragen over het geloof.
Misschien kent u ze. Maak ze attent op de Alpha en neemt u een folder voor ze mee. Een
Alpha-avond begint met een warme maaltijd, dan een inleiding en vervolgens gesprek.
Alpha start maandag 19 september dan alle maandagen (alleen
maandag 3
oktober is verzet naar dinsdag 4 oktober!) tot en met 21 november en
bovendien zaterdag 22 oktober overdag. Tijd 18.45 tot 21.30
Alpha uur.
Locatie Petruspastorie, Lorentzkade 16A. Opgave en info via
de folder
of bij pastoor Smith, jhsmithpr@gmail.com. Er zijn geen kosten
aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Zie ook www.rkalphacentrum.nl.

15 Bijbelleesavond

Zijlpoortlezing

De katholieke Reformatie 16e en 17e eeuw

Theresa van Avila. Door pastoor
Smith van 20.00 tot 21.30 uur in de
Josephpastorie, m.m.v. Annelies
Cremers. Zie ook hierboven

27 Twitteren met God
Keuze uit verschillende thema’s,
zoals: Schepping of Oerknal? Bijbel
waar of niet waar? Door Bas van
Pampus pw. 20.00 tot 21.00 uur
Petruspastorie

28
29 Open Kerk Hartebrug

Marieke Maes bespreekt met de
aanwezigen lezingen van een zondag. 20.00 tot 22.00 Antoniuspastorie

Allerheiligen, Allerzielen.
Zie pagina 15

30
31 Alpha Zie linksboven
Rondom de Kerk - September/oktober 2016
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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. 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.

museum Greccio gelegen onder de kerk met
ingang aan de Lange Mare 79. Daar wacht museumbeheerder Jan van Loon iedereen op die
wil komen kijken naar de enorme verzameling
van devotionalia. Het museum is doorgaans
ook open op de eerste en derde zondag van
de maand van 12.15 tot 13.00 uur.

www.har twijk.nl
Joop met pensioen

Begraafplaats Rhijnhof
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

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

Open kerk, open museum

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl
website: www.rhijnhof.nl

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
14

Rondom de Kerk - September/oktober 2016

geboortekaartjes
digitaal drukwerk
rouwdrukwerk
enveloppen
uitnodigingen

Vanwege de pensioengerechtigde leeftijd is
het dienstverband van Joop Kruijs als koster/
beheerder van de Hartebrugkerk in augustus
beëindigd.
Maar dat betekent niet dat we afscheid van
hem nemen! Joop heeft een aantal taken,
zoals bijvoorbeeld het dagelijks openen en
sluiten van de kerk overgedragen aan vrijwilligers, maar hij blijft zelf ook nog een aantal
bezigheden als vrijwilliger doen. Daar zijn we
heel blij mee want Joop heeft zich in de afgelopen tien jaar bewezen als een man waar je
altijd op kunt rekenen. Zelfs een laffe, gewelddadige overval heeft hem daar niet van kunnen weerhouden. Het telefoonnummer, zoals
hier boven aan de pagina staat vermeld, blijft
gehandhaafd. U kunt dus altijd nog met vragen
of mededelingen bij hem terecht.
Namens de Hartebrug hebben we hem van
harte bedankt voor zijn tomeloze inzet van
de afgelopen jaren en we rekenen graag nog
lange tijd op zijn hulp als vrijwilliger.

huwelijkskaarten
briefpapi er
posters en fl y ers
broc h u res
visitekaart j es

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

Eigenlijk is de Hartebrugkerk dagelijks een
open kerk, dat weten praktisch alle Leidenaars of ze nu gelovig zijn of niet. Iedereen
weet de plek te vinden waar je even tot rust
kunt komen in een drukke winkelstraat. Er
zijn ook dagen dat de deuren wel héél wijd
open staan en we heel veel mensen tegelijk
ontvangen. Zoals bijvoorbeeld op zaterdag
10 september voor Open Monumentendag
met als thema: symbolen en iconen. Rondleiding door de kerk, om 14.00 uur een concertje
door het Hartebrugkoor en een bezoek aan ons

Stoer!
Op zondag voor een volle kerk op het altaar
staan dat is stoer! Je moet het maar durven
met je rokende wierookvat, brandende kaarsen en alles wat er verder komt kijken bij een
Eucharistieviering.
Dat ze echt stoer zijn, die misdienaars en acolieten van ons, hebben ze nog eens extra bewezen op zondag 3 juli. Het was hun jaarlijkse
middagje uit met dit keer een bezoek aan het
Klimpark Vlietland. Na afloop gezellig samen
eten en de dag afsluiten met een lekker ijsje.
Zo’n leuke dag hebben ze wel verdiend met
hun trouwe inzet voor de Hartebrug.
Ben jij ook stoer en zou je misdienaar of acoliet
willen worden? Stuur dan een berichtje naar
Denise van Ginkel: gdzielinski@gmail.com.

verdriet dat hij op een gegeven moment door
afnemende persoonlijke omstandigheden zijn
lidmaatschap moest opzeggen.
De uitvaartdienst werd op 11 juli gehouden
in de Hartebrugkerk met muzikale omlijsting
door het Dameskoor en leden van de Schola
Cantorum.

Agenda

Viering op zondag
11.15 uur Eucharistieviering

Kinderwoorddienst

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 18 september en op 2, 16 en 30 oktober. Op de eerste
zondag van de maand staat er bovendien een
lekkere lunch klaar voor de kinderen in de
Romanuszaal.

Viering door de week

Eucharistieviering in de dagkapel iedere
donderdagmiddag om 12.30 uur.

Open kerk acties

Zaterdag 10 september
12.00 – 17.00 uur
Open Monumentendag
Thema: Symbolen en iconen
Zaterdag 29 oktober
14.00 – 17.00 uur
Thema: Allerheiligen – Allerzielen

Koffiedrinken

Jaarverslag Hartebrug 2015
Het jaarverslag biedt een overzicht van het wel
en wee van de Hartebrugkerk en de vele activiteiten die de vrijwilligers verrichten om onze
geloofsgemeenschap levendig en in stand te
houden. Het verslag kunt u vinden op onze
website www.hartebrug.nl onder de rubriek
‘nieuws’, maar u kunt ook een exemplaar aanvragen bij het secretariaat van de Hartebrug.
Bel ons of stuur een berichtje en u krijgt het
verslag thuisbezorgd.

In memoriam
Pieter Franciscus Masurel
Piet Masurel overleed op maandag 4 juli 2016
in de leeftijd van 87 jaar.
We hebben Piet ruim twaalf jaar geleden leren kennen als een bevlogen koorzanger. Hij
zong zowel in de Schola Cantorum als bij het
gemengde Hartebrugkoor vol enthousiasme
zijn partij mee. Het deed hem dan ook groot

In de Romanuszaal na de zondagviering op 18
september en op 2 en 16 oktober.

Voedselbank

Inzameling van houdbare producten voor de
Leidse Voedselbank op zondag 2 oktober.

Ouderensoos

Op woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur in de
Romanuszaal.

Gedoopt

10 juli 2016 Ellis Krol
Dochter van Wilbert Krol en Estelle Mulder
7 augustus 2016 Camden Koswal
Dochter van Naomi Koswal.

Getrouwd

20 augustus 2016
Randa Hanna-Sawires en Richard Massaad
26 augustus 2016
Samantha Gurjao en Vincent Schreuder.

w w w . h a r t e b r u g . n l
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SINT PETRUS

LAM GODS

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 (zoals een uitvaart) 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.

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag 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 Marlène Falke-de Hoogh.

Gouden Haan

De parochianen die onze markten niet kunnen
bezoeken kunnen hun bijdrage doneren op
banknummer NL85 INGB 0000 1859 91.
U bent van harte welkom en wij zien u graag
tijdens onze markten. Wilt u ons steunen?!
Werkgroep Diaconie

Bloemen voor Maria
Op zondag
26 juni vierden wij het Hoogfeest van HH. Petrus en
Paulus. Aan het eind van de viering is aan
Paula Schouten de Gouden Haan uitgereikt.
Paula was ruim 25 jaar geleden jarenlang dirigente van het kinderkoor. Ook is zij vele jaren,
tot op de dag van vandaag, lid van de bloemversiergroep. Namens de parochianen van de SintPetruskerk heel veel dank voor alles wat je
voor onze kerk gedaan hebt.

Terugkomviering Eerste heilige
Communie – Gezinsmis
Zaterdag 8 oktober 19.00 uur is er weer een Gezinsmis met het kinderkoor. Alle ‘oud’- Communicantjes van dit en vorig jaar worden uitgenodigd.

Terugkommiddag 1e H. Communie in juni:
Petrus goochelaar (en misdienaar) Dion boeit
allen met zijn trucs.

Nieuws van de werkgroep
diaconie - markten

Na een rustpauze van enkele maanden gaan
wij, de werkgroep diaconie (voormalig M.O.V.),
weer verder met onze activiteiten:
Vrijdag 16 september van 17.00 tot 21.00
uur zullen wij een kledingmarkt organiseren.
Zondag 18 september houden wij een curiosa/rommelmarkt tussen 13.00 en 15.30 uur.
Deze markten vinden plaats in de Petruszaal.
Met de opbrengsten van dit weekend ondersteunen wij de actie ‘knikengel’ (onderhoudswerkzaamheden in onze Petruskerk).
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In de maand oktober
kunt u bij de witte
deur (links van de
kerk) weer bloemen
afgegeven voor bij
het Maria-altaar. Tussen 10.00 en 11.00 uur
zijn de dames van
de bloemversiergroep
aanwezig om de
bloemen in ontvangst
te nemen.

Rozenkrans bidden
Gedurende de maand oktober wordt de Rozenkrans gebeden op dinsdag en vrijdag aansluitend aan de Ochtendmissen. Op 7 oktober viert
de kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van
de Rozenkrans. Dit feest wordt gevierd sinds
de 16e eeuw. Paus Pius V heeft deze feestdag
ingesteld ter nagedachtenis aan de christelijke
overwinning van de Slag bij Lepanto. Deze
overwinning werd toegeschreven aan de hulp
van de Heilige Maagd, omdat op diezelfde dag
een rozenkransprocessie plaatsvond ter ere van
Maria op het Sint-Pietersplein in Rome.

Oproep handy man/woman
De Beheercommissie is op zoek naar ondersteuning in de terugkerende vraag van onze
Petruskerkgebouwen en -tuinen een schroefje
hier en een spijkertje daar te bevestigen. Ook
een harkje hier en een snoeischaar daar is van
tijd tot tijd noodzakelijk!
Ter verduidelijking: geen vaste verplichting,
maar mensen die handig zijn met gereedschap
voor huisklusjes en/of tuinonderhoud worden
gevraagd om zich aan te melden. Mocht er een
klusje binnen of net buiten de muren van onze
gebouwen zich aandienen dan kunnen wij op
ad-hoc basis deze groep benaderen en is ieder vrij om zich voor die bepaalde ‘klus’ aan
te melden.
Uit ervaring: het is leuk om samen iets te repa-

reren of iets te maken of om het aanzien van
de groene omgeving van de gebouwen weer
seizoensklaar te maken.
Meld je aan bij de Beheercommissie: witte.
wm@gmail.com of 06 53 23 98 15.

De doopdata voor het najaar 2016
Op zaterdagmiddag 17 september en zaterdagmiddag 19 november is er weer gelegenheid
om uw kind te laten dopen. De doopvieringen
beginnen om 15.00 uur. De voorbereidingsavonden worden gehouden op dinsdag 6 september en dinsdag 8 november. Deze avonden
vangen aan om 19.30 uur en worden gehouden
in de pastorie van de St-Petruskerk.
Voor meer informatie en/of opgave: Pernelle
Severijnen 071 514 49 88 of pam.severijnen@
planet.nl

Hoogfeest van Allerheiligen en
gedachtenis van Allerzielen:
Op dinsdag 1 november vieren we tijdens de
H. Mis van 9.00 uur het Hoogfeest van Allerheiligen (in de dagkapel).
Op woensdagavond is er om 17.00 uur een
extra H. Mis in verband met het Hoogfeest van
Allerzielen. Aan het eind van deze viering zullen we de overledenen uit onze parochie van
het afgelopen jaar herdenken.

We leven in een maatschappij waarin mensen steeds
meer op elkaar zijn aangewezen. De overheid zet stappen terug, waardoor hulp
meer moet worden gezocht in eigen omgeving:
bij familie, buren, kennissen. Een van de initiatieven om burenhulp te bevorderen is BUUV,
een buurtmarktplaats voor en door buurtbewoners met diensten die je vrijwillig en gratis voor
elkaar kan en wil doen, zoals hond uitlaten, koken, een lift naar de arts, en dergelijke.
Waar is BUUV te vinden?
BUUV is nu ook van start gegaan in Leiden en
Leiderdorp en is te vinden op de website www.
buuv.nu. Daar kunt u zich als BUUV-deelnemer
registreren en een berichtje plaatsen met uw
vraag of om een dienst aan te bieden. Men
kan ook contactpersoon zijn voor een ander,

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 12 okt en 9 nov.

dus mantelzorgers kunnen voor degene die ze
verzorgen, een oproep
plaatsen.
BUUV-steunpunt in de Antoniuskerk
Voor hen die het lastig vinden om een computer
te gebruiken, zijn er in de wijk diverse steunpunten. Een daarvan is in de Antoniuskerk,
open iedere dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Vrijwilligers van zowel de Lam Gods als de Protestantse wijkgemeente gaan dit verzorgen.
Een vorm van diaconie in de praktijk: inzet
voor de medemens in de buurt die wat hulp
nodig heeft.
Achterin de kerk komt een prikbord met daarop briefjes met vraag en aanbod uit de wijk,
waarop u kunt reageren en waarop U ook zelf
een vraag of aanbod kunt plaatsen.
Ineke Zonneveld en Jan Akerboom

Goede doelen acties

deurcollecte voor het goede doel.
Voor beide vermelde evenementen is opgave
gewenst vanwege de lunch. Meer actuele informatie vindt u op www.lamgodsleiden.nl.

Sponsoractie pelgrimstocht

Zondag 25 september:
Fietspuzzeltocht
Start rond 11.00 uur, aansluitend op de viering
van 9.30 uur in de Maria Middelareskerk. Bij
terugkeer staat voor de deelnemers een lunch
klaar. Deelname slechts € 7,50 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.

Zondag 16 oktober: Lunchconcert
Aanvang 12.30 uur, aansluitend op de viering
van 11.15 uur in de Antoniuskerk. Met medewerking van Piet Maas (tenor), Dini Berbeé
(dirigent, alt mezzo), het Lam Gods koor, Theo
Tetteroo (orgel, piano), Bas Bruens (trompet).
Op het programma staan werken van o.a.
Bach, Mozart, Schubert en Verdi. De kosten van
de lunch bedragen € 5,-. Na afloop is er een

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 2 september en vrijdag 7 oktober:
Eucharistieviering om 10.00 uur.

Woonzorgcentrum De Robijn

Vrijdag 2 september en vrijdag 7 oktober viering
om 15.00 uur in de ‘Vijverzaal’.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 26 september en maandag 24 oktober:
Eucharistieviering om 10.00 uur.

Zorgcentrum Zuydwijck

Zaterdag 3 september en zaterdag 1 oktober:
viering om 10.30 uur.

Vredesweek

Op zondag 18 september is er om 10.00 uur (dus NIET
om 11.15 uur) in de Antoniuskerk een oecumenische
vredesdienst. Later in dezelfde week is er op woensdag 21 september om 16.00 uur een Vredeswake op
het Leidse Stadhuisplein. Iedereen is welkom!

Kinderwoorddienst en kinderkoor

Nu de vakantie voorbij is gaan we weer volop aan de slag met acties om geld in te zamelen voor onze
goededoelenactie: ‘Individuele noodhulp’ van Diaconaal Centrum De Bakkerij. De noodhulp is bedoeld
om mensen te steunen die zelf even niet meer in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen. Er is intussen al ruim € 2500,- ingezameld met eerdere acties en de wekelijkse koffiepot waarvoor veel dank.

Vaste Vieringen

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

Rondom de Kerk -September/oktober 2016

BUUV – een nieuwe vorm van burenhulp

U kunt het goede doel ook steunen door Jan
Akerboom te sponsoren bij zijn pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela. Hij is op 24 augustus vertrokken naar St. Jean Pied de Port
(Frankrijk) om vandaaruit te
wandelen naar het 800 km
verderop gelegen Santiago
de Compostela.
Achterin onze kerken ligt een
lijst, waarop u een sponsorbedrag kunt invullen. U kunt
hem ook per email laten
weten dat u hem sponsort:
janakerboom@casema.nl. Na
terugkomst van zijn pelgrimstocht neemt Jan contact op
met alle sponsors om de toegezegde bedragen
te innen en over te dragen aan het goede doel.
Via een weblog zal Jan tijdens zijn wandeltocht
regelmatig verslag doen van zijn belevenissen:
volg hem op janakerboom.blogspot.com.

Op zondag 25 september en zondag 23 oktober
zingt het kinderkoor ‘De Vlammetjes’ in de viering
van 9.30 uur in de Maria Middelareskerk. Er is dan
kinderwoorddienst.

Bijbelavonden

Onder leiding van catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag 15 september en donderdag 20 oktober om 20.00 uur in de
pastorie van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus

Maaltijden met een bijbels thema vinden plaats in
‘De Verdieping’ in de Stevensbloem (boven de verbouwde Digros) op vrijdag 30 september en vrijdag 28 oktober van 18.00 tot 21.00 uur. Intekenlijsten komen achterin de kerken te liggen.

Mariavieringen in oktober

Op alle woensdagavonden om 19.00 uur in de dagkapel van de Antoniuskerk.

Familieberichten
In memoriam

Op 15 juni overleed Petrus Leonardus (Piet) Zwetsloot op de leeftijd van 63 jaar. Piet was lid van
het Lam Godskoor en lid van de Franciscaanse
Lekenorde.
Op 28 juli overleed Anna Johanna (Annie) van der
Hulst op de leeftijd van 93 jaar.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Feestelijke seizoenafsluiting

M25 Leiden groeit

Dit jaar bedachten we dat we ter afsluiting van het seizoen eens iets anders
wilden dan de traditionele barbecue
voor de vrijwilligers. Iets waarbij we
meer mensen konden betrekken. Het
afgelopen jaar waren er regelmatig
vluchtelingen in onze vieringen en
is er voor hen een Syrisch-orthodoxe
viering geweest. Het ligt dus voor de
hand om de vluchtelingen ook eens
uit te nodigen voor een feestje. Dus,

Het gaat goed met M25. Niet alleen het aantal activiteiten kende een enorme groei, maar ook het aantal jongeren, van 296 in het vorige seizoen naar 645, is meer dan
verdubbeld. Dat kunt u zien in het Jaarverslag.

Vieringen/activiteiten
Elke zondag om 10.00 uur een oecumenische viering van
Woord en Gebed met kindernevendienst voor kinderen van
de basisschool en crèche voor de allerkleinsten.
11 september Regenboogzondag. Om 10.00 uur oecumenische dienst met viering van de Maaltijd en aansluitend
opening van het nieuwe Regenboogseizoen.
Het thema van die zondag is: ´Wat is ten diepste onze bron?´
Dit is ook het jaarthema waarmee wij op weg gaan naar het
500-jarig gedenken van Luther.
26 september 19.00 uur: Eucharistieviering (elke laatste
maandag van de maand).
Iedere woensdag vanaf 10.00 uur inloopkoffieochtend
Iedere vrijdag om 10.30 uur Biddende Moeders
Voor overige activiteiten zie :
www.deregenboogmerenwijk .nl

in plaats van ons te laten verwennen
door de werkgroep Regenboogdis, verwenden we nu elkaar en onze Syrische
gasten met wat we zelf in onze eigen
keukens bedacht hadden. Dat leverde
tafels vol lekkernijen op, genoeg voor
een uitgebreid buffet voor 100 mensen. We hebben samen heerlijk gegeten en gedronken, gepraat, gelachen
en ook gedanst zoals alleen Syriërs
dat kunnen.

De Bakkerij als icoon van barmhartigheid

Een langgekoesterde wens is in vervulling gegaan. Na een geslaagde sponsoractie hebben we genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om twee beamers in de
kerkzaal te kunnen hangen. Op Regenboogzondag, 11 september, worden ze
officieel in gebruik genomen.
Met de beamers kunnen tijdens de vieringen lied- en gebedsteksten, foto’s en
aanvullende informatie geprojecteerd worden, zodat iedereen de viering nog
beter kan volgen en beleven.
Er is een beamteam in het leven geroepen dat ervoor moet zorgen dat alles
tijdens de viering soepel verloopt. Er is
nog plaats voor een paar liefhebbers. Bij
voorkeur mensen die vertrouwd zijn met
computers en computerpresentatie.
Uit het vitaliseringsfonds van de Protestantse Gemeente te Leiden is een bedrag
beschikbaar voor training van de leden
van dit team, en voor de aanschaf van
abonnementen, ondersteunende programma’s en updates.

Tijdens de Open Monumentendagen is De Bakkerij, als icoon van barmhartigheid door de eeuwen heen, open op zaterdagmiddag 10 september
van 12.00 tot 17.00 uur. De benedenverdieping, met de ovens, de Turfzaal
en de Goemoerskamer(foto) zijn dan te bezichtigen. Ook wordt informatie
gegeven over een aantal diaconale projecten.

Oktober is weer Wereldmissiemaand. Dit jaar is er aandacht voor
katholieken op de Filippijnen. Natuurrampen en armoede zijn
slechts enkele van de problemen in dit land. Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tyfoons. Degenen die
het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen,
geen bestaansgrond.
De armoede op de Filippijnen is groot. In Manilla leven veel
mensen op straat. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken
noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden
ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.
Geef aan Missio in de collecte op Missiezondag 23 oktober, of
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie op www.missio.nl.

De Open Monumentendagen staan
dit jaar in het teken van symbolen en
iconen. Daarmee wordt verwezen naar
beelden en tekens met een bijzondere
extra betekenis. In monumenten
ziet u ze overal: van binnen en van
buiten, in ornamenten, in reliëfs, in
schilderingen. Monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben.

Iconen van barmhartigheid
“Ik verzeker jullie, alles wat je niet

Vredeswake weer met motto ‘Vrede verbindt’
Op woensdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, is om 16.00
uur de jaarlijkse Vredeswake op het
Stadhuisplein in Leiden. Ook dit jaar
weer onder het motto: ‘Vrede verbindt’.
In een tijd waarin veel angst
voor terreur en oorlog heerst,
en duizenden vluchtelingen
op zoek zijn naar veiligheid,
roept vredesorganisatie PAX
voor de vijftigste keer op tot
de Vredesweek. Vrede is niet
vanzelfsprekend. Het is een
voorrecht waar we ons voor
moeten blijven inzetten. We
mogen ons niet laten ontmoedigen door geweld en
angst.

Bruggen slaan
Moedige mensen in Syrië
Rondom de Kerk - September/oktober 2016

M25 werkt samen met zes middelbare scholen uit Leiden
en omgeving. Via M25 krijgt maar liefst een kwart van de
jongeren die een maatschappelijke stage moeten doen een
stageplaats. Alle Werken van Barmhartigheid uit Matteüs
25 staan centraal, maar gezien de actualiteit was het het
afgelopen seizoen geen verrassing dat ´de vreemdeling op-

Beamers in de Regenboog

Wereldmissiemaand oktober: Filippijnen

18

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

blijven
zich
inzetten voor
vrede.
Bijvoorbeeld
door
kinderen
van alle religieuze achtergronden, jongens én meisjes,
lessen in vrede te geven. Deze
lessen bieden een alternatief
voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien.
Ook bij ons wordt het steeds

Het project Op de kook toe zoekt naar nieuwe
begeleiders (m/v). Een begeleider presenteert drie bijeenkomsten over de thema´s
voeding, budget en zingeving, en organiseert
de praktische zaken rondom deze drie kookateliers. Lijkt het je leuk om dit te gaan doen,
geef je dan snel op bij Gerda Pieters, projectmedewerker Op de kook toe. Ook kerkelijke
centra met kookfaciliteiten kunnen zich aanmelden om eventueel onderdak te bieden aan
een kookatelier. Meer weten? Mail of bel naar
gpieters@debakkerijleiden.nl of 06 20 58 90
63. Zie ook www.opdekooktoe.nl.

moeilijker om open te staan
voor elkaars verschillen en
standpunten, maar zijn er
mensen die de moed hebben
om bruggen te slaan en zo
vrede dichterbij te brengen.

Elkaar willen verstaan
Vrede heeft ook te maken
met elkaar echt willen verstaan, ook al is dat moeilijk.
In de Vredesweek laten we
zien dat we daartoe bereid
zijn. En in de Vredeswake
staan we traditiegetrouw stil
bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Oorlog eist
levens van talloze onschuldige mensen.
Meer informatie op www.
vredesweek.nl.

voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.”
Met deze woorden sluit Jezus in
Matteüs 25 de opsomming af van de
Werken van Barmhartigheid. Deze
werken werden later door paus
Innocentius III nog aangevuld met
een zevende werk: het begraven van
de doden.
Barmhartigheid is een belangrijke
spirituele drijfveer voor de zorg en
opvang van kwetsbare groepen in

Begeleiders kookateliers gezocht

Foto: Han de Bruin

Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

nemen’ centraal stond.
Het diaconaal jongerenproject probeert zo dicht
mogelijk aan te sluiten
bij actuele ontwikkelingen in de samenleving
en bij de belevingswereld van de jongeren.
Afgelopen jaar is dat gelukt. Of M25 daar komend
jaar weer in slaagt, zal de tijd leren. Die uitdaging
wordt graag aangenomen!
Meer weten over M25? Ga naar www.m25leiden.nl.

steden als
Leiden. Tijdens deze
Open Monumentendagen zet
een aantal
historische Leidse iconen van barmhartigheid,
waaronder De Bakkerij, de deuren met veel plezier
voor u open. Meer info www.openmonumentendagenleiden.nl. Zie ook pagina 23.

Rondom...
Vredig Leiden
In mijn woonomgeving in Leiden is
het vredig. In het mooie nazomerweer varen de sloepen rustig door de singel, ik kan ze zien vanuit mijn
werkkamer aan de voorkant van ons huis. leven.
Aleppo, Syrië. Ik was er als toerist, ruim voor de
burgeroorlog vijf jaar geleden begon. Een bijzonder interessante stad met een grote citadel in het
midden, bij de levendige markt. In de buitenwijken
werd volop gebouwd. Geen gewone ‘blokkendozen’,
maar gebouwen met prachtige oosterse architectuur. Nu is de stad bijna helemaal kapot. Van de ca.
vier miljoen bewoners zijn er nu nog een kwart miljoen over, levend in de puinhopen en in gevaar. Als
ik de beelden uit Aleppo zie, ben ik mij er nog meer
van bewust dat wonen in onze streken een voorrecht
is, en geen vanzelfsprekendheid. Hier is het leven
meestal overzichtelijk. In de sloepen zitten de mannen achterin bij het roer en kijken om zich heen, de
vrouwen zitten voorin en praten met elkaar. Kinderen spelen daartussen in. Zo doen wij dat.
Het is niet voor te stellen dat op een paar uur vliegen van onze rust, de levens van zoveel mensen in
Syrië zijn verwoest. Het contrast kan bijna niet groter zijn. Op 21 september is de Vredeswake.
Ik ga er weer naar toe. 
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - September/oktober 2016
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Foto: Melle van der Wildt

Nieuws uit Oecumenisch centrum
De Regenboog - Merenwijk

Jongeren Info

Beste Kinderhoek-ers

Een nieuwe jaargang, een nieuw
thema! Wij hebben dit jaar ervoor
gekozen om het christendom over
de wereld te gaan onderzoeken
en wij voeren daarom elke uitgave een gesprek met mensen uit
een ander land. Wil je hieraan
nog meedoen, stuur dan een email naar: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com. Zoals altijd
hebben wij voor ons thema ook
een knutselproject bedacht. In
elke uitgave krijgen jullie een
stukje van een kaart (gratis
downloaden op de site: www.kinderhoekrdk.nl). Als je alle stukjes
bij elkaar hebt kan je een heuse
wereldkaart in elkaar puzzelen
en zelf inkleuren. Bij deze eerste
uitgave krijgen
jullie uiteraard
het stukje van
de wereld waar
Zuid-Korea
bij hoort. Veel
plezier!
De redactie.
Lees meer over de geschiedenis van
het christendom in Zuid-Korea op de
website:
www.rondomdekerk.nu .

Paus Franciscus:

“Wij zijn Gods geliefde kinderen, altijd”

Interview met Juhee Oh uit Zuid-Korea

Even voorstellen:
Ik heet Juhee Oh, ik woon in Incheon
en werk als onderzoeker aan de universiteit. Ik heb ook een maand in Nederland gewoond.
Zijn er veel christenen in uw land?
Ongeveer 11% van de bevolking in
Zuid-Korea is katholiek. Zuid-Korea is
een van de weinige landen waar mensen “spontaan” katholiek zijn geworden zonder dat er missionarissen naartoe gegaan zijn.
Wat is uw favoriete kerkelijke feest?
Ik hou van Kerstmis en Pasen, met name het feit dat je na
een lange advent of vasten feest mag vieren met blijdschap
(en kadootjes!). De voorbereidingsperiode op deze grote
feesten vind ik eigenlijk het leukst.
Zijn er in uw land speciale rituelen bij de sacramenten?
Bij de doop en het vormsel draagt iedereen bij ons nette kleren, soms een ‘Hanbok’, dat zijn traditionele Koreaanse kleren. Op de eerste Heilige communie dragen de kinderen witte
kleren. De meisjes krijgen bloemetjes in hun haren en de
jongens een soort hoedje. De hele kerk viert dan feest.
Na elk huwelijk, katholiek of niet, voert het huwelijkspaar
een soort rite uit, genaamd Pyebaek, waarbij het echtpaar
hun respect toont aan de familie van de bruidegom.
Begrafenissen worden ook altijd uitgevoerd in de kerk. De
mannen dragen dan een zwart pak en hennep armbanden en
de vrouwen dragen een zwarte Hanbok en hebben een kleine
witte haarspeld in hun haar.
Ga voor het hele interview naar:
www.kinderhoekrdk.nl .

Julia en Rebecca vertellen
verder: “Van het programma
vooraf vonden wij vooral het
bezoek aan Dachau, waar we
ook de H. Mis hebben gevierd,
indrukwekkend. Wat ons hiervan het
“Wees niet
meeste is
beschaamd om alles
bijgeblebij Jezus te brengen
ven, is de
in de biecht””
moeite
die de katholieke gevangenen
deden voor hun geloof: we zagen bijvoorbeeld een geheim
inklapbaar altaartje en een
primitief van hout gemaakte
monstrans.

Warme en hechte groep
Toen kwam de WJD zelf: drukte, overal blauwe, gele en rode
tassen of poncho’s, groepen
zingende en dansende jongeren, eindeloze rijen voor
het eten, zwaaiende vlaggen,
overvolle trams, aanwezigheid van de paus, ambulancesirenes en vooral heel veel
vreugde. Het fijnste aan de

in Zuid-Korea 13,7 miljoen christenen
leven, waarvan 5,1 miljoen
katholieken en 8,6 miljoen protestanten?
in 1984 103 martelaren
door Paus Johannes Paulus II heilig werden verklaard?
Noord- en ZuidKorea twee van elkaar
gescheiden landen
zijn?
Zuid-Korea ongeveer 100.000 km2
groot is?
er ongeveer 50 miljoen mensen wonen?
de hoofdstad van Zuid-Korea Seoul
heet?
de winters in het midden
van het land extreem koud
kunnen zijn met een minimum temperatuur
van -22 graden?

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Wist je dat …

AGENDA JP Leiden
Donderdag 8 september
Start van het seizoen om
19.00 uur met Jongeren Mis in
de H. Lodewijk met borrel na.
Sluit je vooral aan! Houd de
Facebook-pagina van JP Leiden goed in de gaten voor
alle precieze data en tijden.
Met vragen kun je terecht bij
info@jpleiden.nl.
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Gino Anker, secretaris:
Celine Fulop, penningmeester: Ben Tax.

reis vonden
we de ontzettend warme en
hechte groep
mensen om ons
heen. We konden
goed met elkaar
lachen, maar
zeker goed met
elkaar praten:
over het geloof
en onze vragen daarbij, maar ook
over dingen waarmee je zat. Als iemand er een dagje doorheen zat, kon
hij rekenen op steun uit de groep.
Dit heeft ons heel erg geholpen met
ons eigen geloof en met het volhouden van de reis.
Aan het einde van de reis hoorden
we veel mensen zeggen dat zij meer
zijn gaan geloven en het geloof echt
hebben beleefd. Het is waar wat iedereen altijd zegt: je moet de WJD
echt een keer meemaken. We willen
graag iedereen die ons heeft gesteund met een financiële bijdrage
en/of gebed enorm bedanken!”

met hun deelgroep heel veel
opgetrokken.
Door de dagen
heen leren we
veel over elkaar
en elkaars verschillen. We zijn
al een hechte
groep die aan
elkaar hangt
van plezier. Iedere ochtend openen
we de dag met het ochtendgebed uit
de Youcat. We bidden dan samen en
iemand leest een stukje voor uit de
bijbel. In de avond sluiten we de dag
af met het avondgebed.”

Vertrouwd en veilig

Het samen bidden in zo’n grote groep
Een WJD om nooit te vergeten!
was erg bijzonder om mee te maken.
Ook Véronique Prinsen is samen met Het voelde heel vertrouwd en veilig.
haar zus Stéphanie
“Het gemor van de menigte Eenmaal in Polen
met de reis mee geis een obstakel om ons weg werd alles een beetje
chaotischer: overvolweest. Ook zij vertelt
te houden van de
over hun ervaringen:
le trams, grote masontmoeting met Jezus, het sa’s mensen en overal
“Samen met mijn zus
vereist echte moed”
Stephanie zit ik in
staat een lange rij.
de bus. We hebben onze deelgroep
Ondanks dat hebben we de grootste
nog niet ontmoet en ook de mensen
lol en hebben het reuze naar ons zin.
om ons heen komen ons niet bekend Op de laatste avond gaan we met z’n
voor. Dan komen er twee jongens
allen uit eten en genieten nog van
voor ons zitten
“Het geheim van de vreugde onze laatste movan een andere
menten in Krakau.
is risico’s nemen. Het leven Na onze thuiskomst
deelgroep en stelis niet bedoeld om
hebben we nog iedere
len zich voor. Een
weggestopt
te worden”
dag contact en zien
uurtje later kaarelkaar nog af en toe. Het was een
ten we al samen beneden in de bus
WJD om nooit te vergeten!”
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Christenen over de wereld

Ron

Kinder Hoek

Nicolien
Joziasse (43)
vrijwilliger Lam Gods

Wat doe je?
Ik zit sinds 2011 in de werkgroep H. Communie van
de Maria Middelares.
Wat houdt dat precies in?
Ik bereid met twee andere vrijwilligers onze communicantjes voor op hun Eerste H. Communie.
Meestal gaan we zo in november gedrieën om de
tafel zitten. We stellen dan in overleg met het
secretariaat een datum vast voor de vieringen.
In januari organiseert het pastorale team de ouderavonden. Eerst is er altijd een centrale avond.
Daarna is er een ouderavond bij ons in de pastorie
van de Maria Middelares. Dat is een mooie aanvulling. De laatste avond is intiemer, want je kent de
ouders van het voorbereidingstraject en daardoor
wat beter. Aan de hand van het werkboek ‘Gods
Grootste Geschenk’ begeleiden we de kinderen in
acht bijeenkomsten op hun weg naar de H. Communie. We laten ze zien hoe God vele geschenken
geeft, waarvan de Eucharistie het voornaamste is.
Waarom doe je dit?
Mijn oudste dochter Nina deed in 2010 haar Eerste
Communie. Net in dat jaar hielden een paar
dames op met het begeleiden van Communicantjes
en toen ben ik er in gerold. We hebben een leuk
groepje, het klikt heel erg. We gaan na afloop, na
de evaluatie, altijd gezellig met zijn drieën uit
eten. Voor mij is het belangrijk om de kinderen op
weg naar de Communie een stukje vorming mee te
geven. Oog hebben voor elkaar, elkaar helpen, de
ander zien staan, iemand even dat moment geven,
het is voor mij allemaal zo wezenlijk. Natuurlijk,
we weten het allemaal wel, maar het dan ook nog
eens doen, dat is misschien nog wel belangrijker.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je iemand anders
links laat liggen? De kinderen reageren daar heel
leuk op. Ze zijn spontaan en zo leren we ook altijd
weer van hen.
Wat drijft je?
Je bent er niet alleen voor jezelf. Je bent er ook
voor anderen. Dat wilden we bijvoorbeeld dit jaar
laten zien op Palmpasen, met de Palmpasenstokken. Er waren zeven Communicantjes, en hun
broers en zussen kwamen ook mee. Je maakt met
z’n allen gezellig de stokken, de processie is leuk,
en dan komt voor de kinderen het moment dat ze
de stok aan iemand moeten geven. Daar leren de
kinderen van, om iets weg te geven. Er was bijvoorbeeld een oude, zieke mevrouw, die er heel blij
mee was. Zo laat je in het klein zien wat belangrijk
is in het leven. Het is leuk werk. Ik zie er weer
naar uit.
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Liturgiekalender

Dinsdag 4 oktober en
dinsdag 1 november 10.00 uur: EV

Vieringen in de periode van 10 september tot en met 30 oktober 2016
September

Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64

St. Josephkerk
H. Lodewijkkerk
		

Meerburgkerk/De Menswording

■

■

■

St. Jan-/Chr. Dienaarkerk

■

■

■

■

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

■

Museum Greccio open op
Monumentendagen

Antoniuskerk/
Maria Middelareskerk

■■

H.
Laurentiuskerk
Hartebrugkerk
St. Petruskerk
			

■

■
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09.30 WG
MM 9
Martelaren van Gorcum opnieuw de
Lam Godskoor
Brielle Lezing, dit jaar is Roderick Vonhögen, priester en TV presentator van
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O
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KRO NCRV. Het thema is
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‘Van China tot Polen’.
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11.15 WG
ANT 30 tot 16.00 uur Informeel en einde
N
LAA
VIJF MEI
Lam Godskoor
Locatie Bedevaartskerk, De Rik 5 te
Brielle. Iedereen is van harte welkom!
Opgave bureau@bisdomrotterdam.nl.
Deelname is kosteloos.
Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283
G
Zie ook www.martelarenvangorcum.nl.
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