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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

Komt het van een Leidse ‘heiligenbacker’? Hoe komt het terecht in een 15e
of 16e eeuwse Leidse beerput? Vragen te over bij de recente vondst van het
beeldje van Rochus bij opgravingen op de Garenmarkt in Leiden. Maar het
geeft ook zo al een mooie blik op de privé-devotie van de Leidenaar.
Dat het om Rochus gaat, is volgens Erfgoed Leiden duidelijk.
Ook al ontbreekt het hoofd, de
hond met brood in zijn bek,
zijn pelgrimsstaf met knapzak
of kalebas met een vrouwenhoofd, en zijn ontblote bovenbeen met zijn pestzweren
zeggen genoeg. Je kon Rochus
aanroepen tegen de pest, en
die woedde, ook in Leiden, pakweg om de tien jaar.

Privédevotie

H. Rochus
bij het vm.
Elisaabethziekenhuis.

Het beeldje geeft een mooi kijkje
in de privé-devotie van de gewone
Leidenaar in de late middeleeuwen. Het is vervaardigd in
massaproductie, of het afkomstig is van het rond 1980
op de Leidse Varkensmarkt
opgegraven atelier van een
‘heiligenbacker’ is niet duidelijk.
Maar juist door die privé-devotie
bevestigt het weer de belangrijke rol

van de Moderne Devotie, niet voor
niets het jaarthema van Rondom de
Kerk in de vorige jaargang, in Leiden.
Dat het beeldje mogelijk uit de vroege
17e eeuw dateert, maakt die rol alleen maar sterker. Katholieke privédevotie bleef ook na de reformatie en
de beeldenstorm gewoon bestaan in
de Noordelijke Nederlanden. Talloze
devotieprenten getuigen daarvan.
Gelovigen bleven graag heiligen als
Rochus vereren als een bemiddelaar
tussen mens en God.

Metseltekens Cellebroeders
Die Moderne Devotie, het valt te
lezen op de parochiewebsite, stimuleerde de mensen niet alleen tot een
persoonlijk contact met God, maar
ook tot actieve hulp aan
de medemens. Ook aan
pestlijders, die tussen
1421 en 1576 voor zorg
terecht konden in
het klooster van de

Cellebroeders
of Alexianen
aan de huidige
Kaiserstraat.
Metseltekens
op een nog
steeds bestaande muur aan de 5e Binnenvestgracht kunnen volgens kenners heel goed van hen zijn.
Aan de Leidse katholieke erfenis,
inclusief pakweg zes bouwkundig
intacte middeleeuwse kerken en
kapellen zijn we gewend. En ook al
staat er nog steeds een beeld van
Rochus op de binnenplaats van het
Elisabethziekenhuis aan de Hooigracht, dit pas gevonden beeldje
vertelt weer zijn eigen verhaal.

Viering feestdag H. Franciscus op 4 oktober
Traditie getrouw viert de Orde van
Franciscaanse Seculieren (OFS) met
de Franciscaanse paters, zusters en
broeders op 4 oktober de feestdag
van de H.Franciscus. Dit jaar is de
speciale Eucharistieviering om 19.30
in de Maria Middelareskerk. Iedereen
met een Franciscaans hart is hiervoor
hartelijk uitgenodigd!

Na de viering is er gelegenheid om,
onder het genot van een kopje koffie/thee en met iets lekkers, elkaar te
ontmoeten. Zo kunt u meer over Franciscus en de OFS te weten te komen.
De leden staan u graag te woord.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Wim Barning ofs, secretaris, 06
53 71 26 50.

Veel Leidenaars stierven aan de Pest. Tekening uit 1794
naar een schilderij van Th. van der Schuer uit 1682,
pv 28749.

Foto: ADC ArcheoProjecten J.T. Verduin

H. Rochus, een beeldje uit een beerput

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving 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. Afwezig van 12-22 oktober.
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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‘Rooms-katholiek
in deze tijd’

“Het geloof in Jezus uitdragen”

Onder deze titel is door de Kerkprovincie een mooie brochure uitgebracht, bedoeld om aan mensen mee
te geven tijdens de ‘Kerkproeverij’
op 9 en 10 september.

Dat is deroeping van Gerard Clavel (54), al tien jaar diaken in onze parochie.
Hij doet dat met hart en ziel bij de thuiscommunie, bij uitvaarten en de vele
pastorale gesprekken. En bij Dopen, de Eerste H. Communie, en de Alpha.

De ondertitel van de brochure is
‘Thuis bij God, gastvrij voor mensen’.
In dit inspiratieboekje wordt ingegaan op de vraag: ‘Hoe is het om
katholiek te zijn?’ Verder worden
feesten en gebruiken uitgelegd die
ons leven kleur geven. Ook de zeven
Sacramenten komen aan de orde.
Onder anderen onze pastoor Smith

en onze oud-kapelaan Remery komen in de brochure aan het woord. De
Kerkproeverij daagt kerkgangers uit
om een bekende, een collega of buurman uit te nodigen mee te gaan naar
de Kerk. In Engeland is het een groot
succes. Als de brochure niet meer in
de kerk te vinden is, bestel deze dan
bij www.adveniat.nl of via de boekhandel. Van harte aanbevolen!

Zijlpoortnieuws
Hartelijk dank voor de vele extra bijdragen voor de restauratie van de kapel
en torenspits op Begraafplaats Zijlpoort! Met bijdrage van de parochies kon
het werk aan de torenspits beginnen. Op maandag 18 september om 15.30
uur wordt de spits door wethouder Paul Dirkse van Leiden teruggeplaatst.
Iedereen is van harte welkom! Hopelijk kan de klok dan mee omhoog, daarvoor zoeken we nog sponsors. U kunt ook nog bijdragen op rekening NL 21
INGB 0002 68468 t.n.v. Begraafplaats Zijlpoort, Leiden. Op zondag 29 oktober om 15.00 uur is de Zijlpoortlezing in de kapel: architect Paul Rietbroek
vertelt, met tekeningen en oude foto’s, over de restauratie van de kapel.
Zeker aan te bevelen!
Wilbert Hettinga, secretaris

Ziekendag op 14 september
Op donderdag 14 september is
weer de jaarlijkse Parochiële
Ziekendag in de Christus Dienaarkerk: voor ouderen, zieken
en mensen die aan huis gebonden
zijn. Belangstellenden zijn ook
welkom. De dag begint om 10.30
en eindigt om 16.00 uur. Er is een
Eucharistieviering met gastkoor,
lunch met muziek, Lof met handoplegging en een glaasje na. De geestelijke leiding is in handen van pastoor Broeders en diaken Clavel. Van
huis ophalen is mogelijk, neem dan

We spreken elkaar in de pastorie van de
H. Lodewijk en kijken samen naar het
mooie portret van pastoor Vreeburg,
lang pastoor in deze kerk. “Pastoor
Vreebrug is lange tijd mijn mentor geweest”, vertelt Clavel. “Eens in de zes
weken hadden we mooie avonden, met

eerst een H. Mis, daarna koffie en vervolgens een wijntje.”

Warm katholiek nest
Diaken Gerard Clavel is geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag
en van jongs af aan betrokken geweest

Op weg naar de synode over roeping - oktober 2018
Jezus roept ieder mens, zonder uitzondering. Hij roept hem ‘in leven’, tot
het genadeleven in de Doop, tot een persoonlijke omgang met Hem, tot
zijn katholieke Kerk, tot een speciale levensstaat met een taak in die Kerk.
Dat laatste is wat we onder het begrip ‘roeping’ verstaan.
Niet alleen een klooster- of priesterroeping, maar
ook het sacramenteel huwelijk, diaconaat of Godgewijd leven. De roeping is dus wat anders dan
een studie, beroep, vrijwilligerswerk of een hobby,
want hierbij kan men wisselen, maar Gods plan
voor een mij aangaande levenskeuze is definitief.
In 2018 wordt een synode gehouden over de plek
van de jongeren in de maatschappij, de Kerk en hoe
de Kerk hen kan helpen bij hun geloof en roeping:
“De jongeren, het geloof en de onderscheiding van
de roeping”. Er is een voorbereidend stuk op de
synode geschreven, de Lineamenta. We citeren daar in de loop van dit seizoen
teksten uit. Toen het gepresenteerd werd zei de paus o.a. (13 januari 2017):
“Men bouwt aan een betere wereld, ook dankzij jullie, jullie wil om te veranderen en jullie edelmoedigheid. Wees niet bang naar de Geest te luisteren, die jullie moedige keuzes ingeeft, aarzel niet, wanneer jullie geweten van jullie vraagt
risico’s te nemen om de Meester te volgen.”
Pastoor Smith

Heiligen en hun roepingsweg: H. Franciscus
contact op met het Centraal Secretariaat, gegevens staan hiernaast.
Opgave kan daar ook, net als via het
formulier achterin de kerken.

Wijzigingen in Rondomredactie
Onlangs zijn Magda van Hien en Harriët nen) en de KinderHoek heeft gecoördivan Dijk door ons parochiebestuur in de neerd. Zij blijft de Kinderhoekwebsite
redactie van Rondom de Kerk
beheren, die dagelijks door zo’n
benoemd. Enthousiaste men20 mensen wordt bezocht. Er is
sen die de redactie gaan verveel interesse in de projecten als
sterken! We nemen helaas afde dobbelsteen en de kijkdoos.
scheid van Linda Carrette, die
Neem eens een kijkje op www.
jarenlang de pagina’s van de
kinderhoekrdk.nl!
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
parochies (later parochiekerLinda

Geen heilige wordt als heilige geboren,
uitgezonderd de onbevlekte Moeder
Gods. Iedere heilige moet met vallen en
opstaan zijn of haar weg met Jezus vinden. Net zoals wij, wisten ook zij in hun
jeugd niet precies wat hun roeping zou
worden. En door omstandigheden kon het wel eens heel
anders lopen dan ze gehoopt
hadden.
De stem van de Heer
verstaan
Maar met hun vertrouwen op
Jezus’ hulp en hun groeiende
bereidheid om alles voor Hem

over te hebben, konden ze de stem van
de Heer verstaan en beantwoorden. Ook
dat was niet altijd gemakkelijk. Er zijn
heiligen die eerst verkeerde wegen insloegen. Maar uiteindelijk zijn die met
Jezus de weg gegaan die Hij wilde, en
daardoor gidsen geworden
voor anderen. Daarom kunnen zij ons helpen op onze
roepingsweg. De komende
nummers zoomen we in op
enkele heiligen. Om te beginnen de H. Franciscus. Kijk op

www.rondomdekerk.nu

om zijn bijzondere roepingsweg te lezen! Pastoor Smith

bij de Marthakerk aldaar. “Ons gezin was
een warm katholiek nest, en de kerk was
heel belangrijk. Ik ben heel dankbaar voor
mijn opvoeding. Ik ben altijd bij de kerk betrokken geweest. Toen ik misdienaar was,
er waren toen maar liefst 40 misdienaars,
was ik blij als ik in de H. Mis kon dienen.”
Clavel is in 1994 gewijd, toevallig samen
met diaken Paulus Falke, de echtgenoot
van onze pastoraal werker Marlène Falke en
onze pastoor Walter Broeders, die toen tot
transeunt diaken werd gewijd.
Clavel is ook al lang met hart en ziel betrokken bij de Haagse Bedevaarten “Ik was eerst
‘broedermeester’, nu al een tijd bestuurslid.
De bedevaarten zijn voor hem belangrijk.
“Dat voelde ik al op 14-jarige leeftijd, toen
ik mij, buiten medeweten van mijn ouders,
opgaf voor de bedevaart naar Kevelaer.
Uiteindelijk mocht ik meegaan.”
Joke Sorgdrager

In gedachten
Roeping
God roept ons allemaal
ieder naar eigen mogelijkheid,
Hij wacht ons antwoord rustig af
Hij geeft ons alle tijd
tijd om na te denken:
hoe vul ik mijn leven in,
doe ik wat God van mij verlangt
of doe ik mijn eigen zin?
ik bid om hulp, ik bid om raad
dan hoor ik weer Zijn Stem,
er is geen twijfel mogelijk meer
ik kies de weg van Hem!
die weg zal soms heel moeilijk zijn
maar ik wil er toch voor gaan,
want Hij die mij geroepen heeft
zal altijd naast mij staan.
José Simons-Castelein
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Beste lezers
Verhuur van zaalruimte

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.
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Verhuur van diverse zaalruimten, tot
een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties,
cursussen, bijeenkomsten, e.d. Gratis
parkeren!

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

R. van Heyningen, 071 521 28 58, Watermolen1
2317 ST Leiden, beheerder@kcregenboog.nl

Dag en nacht

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

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor
een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

BMS
Netwerk Notarissen
Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

Basisscholen
RK
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘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 Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71

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
> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief
> Eigen parkeerterrein
> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

P A S T O R A A L

T E A M

Jongeren en roeping
We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk
seizoen. Er valt weer genoeg te doen in onze parochie,
met hopelijk uitgeruste pastoors, diaken, pastorale
werkers, vrijwilligers en parochianen.
De rode draad dit jaar is ‘Jongeren en Roeping’, vooruitlopend naar de bisschoppensynode in oktober 2018.
Er is al wereldwijd een enquête verspreid onder alle
parochies met vragen over jongeren en kerk. We hebben hierover met een paar jongeren gesproken uit onze
parochie en met ons parochieteam, en antwoorden hebben we doorgesluisd naar het bisdom. En via vele wegen
komt het dan uiteindelijk in Rome terecht als input
voor het overleg. Het was een vruchtbare en confronterende exercitie, vruchtbaar vanwege de wijsheid van en
betrokkenheid met jongeren, confronterend omdat de
kloof tussen jongeren en Kerk best groot is. En dan mogen wij bepaald nog niet klagen in onze parochie met al
het jeugdwerk… Doorgaans wordt er na een synode door
een commissie een samenvattend document opgesteld
en de paus zal op basis daarvan een encycliek of een
postsynodale exhortatie publiceren (of misschien in dit
geval een brief aan de jongeren over hun roeping?). We
wachten af, ondertussen bouwen we lokaal verder met
ons jeugdwerk.

Kerkproeverij

De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75
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
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

De Zijlwijk hoofdvestiging | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zijlwijk nevenvestiging | Broekplein 9 | 2318 TJ Leiden | 071 523 35 55
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
Daltonschool Leiden | Boshuizerkade 119 | 2321 TZ Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

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

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK 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
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
Vmbo Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44 | 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol
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“Ik help
u graag bij een
goed afscheid.”

Mijn naam is Eke de Vries. Ik ben uitvaartverzorger voor
Yarden & de Vries in Leiden e.o. Uit ervaring weet ik dat een
betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces.
Daarom ondersteun en inspireer ik bij het organiseren van een
begrafenis of crematie. Ook als u niet of elders verzekerd bent.
U kunt mij bellen op 06 430 411 34.
Yarden & de Vries Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 06 430 411 34 of 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-devries.nl

klant
waardering
9,5

Uitvaartcentrum Casa Cara

Verder doen we mee aan het landelijke initiatief Kerkproeverij. Een manier om nieuwe mensen uit te nodigen
voor onze vieringen; het werkt het beste als we iemand
persoonlijk uitnodigen en meegaan. Doet u ook mee?
Dan zal de kerk overvol zitten! De uitnodigingskaartjes
liggen gereed en secretariaat en pastoraatgroepen zijn
ingeschakeld.(Zie ook pagina 2, red.)

Oktober- Mariamaand
In oktober is het weer Mariamaand; we zijn blij dat er her
en der dan de Rozenkrans gebeden wordt. Raadpleeg a.u.b.
uw eigen kerk over het aanbod
voor of na reguliere vieringen.
Want dat is toch een kostbaar
gebed, en mooi dat het gezamenlijk gebeurt. En laten we eerlijk zijn, er is een grote
noodzaak om te bidden voor Kerk en wereld.
Bas van Pampus, pastoraal werker

Voor u ligt het eerste nummer van Rondom de Kerk
in inmiddels de 13e jaargang. Boordevol informatie
in en vanuit onze kerken en diaconie, naast artikelen en
interviews over het thema ‘Jongeren en Roeping’. De redactie van ons
blad is weer enthousiast aan de slag! Het bestuur wenst u weer veel
leesplezier en inspiratie toe.
Wilbert van Erp

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

Schot in de verkoop
van kerkgebouwen

Misschien heeft u het eind juni gelezen in het
Leidsch Dagblad: “Kerk en pastorie te koop”.
Het artikel klopte wel, maar de kop erboven
met de foto’s suggereerde dat de pastorie én
kerk aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude
te koop waren.
Wat is het geval? De pastorie aan de Zuidbuurtseweg is te koop, maar de Sint Jan ernaast wordt
juist opgeknapt. Aan de andere kant van Zoeterwoude Dorp is de naoorlogse Christus Dienaarkerk te koop. Eenzelfde verwarring zou elders in
de grote parochie kunnen ontstaan: de pastorie
aan de Hoge Rijndijk is te koop, maar de kerk
De schouw in de ‘Dekenkamer’
van de St. Jan pastorie.
ernaast (de voormalige Meerburgkerk) is prachtig opgeknapt en opnieuw ingedeeld. Niet al te ver ervandaan in Leiderdorp staat wel een kerk te koop: de Menswording. Niet alles geloven wat
in de krant staat! In de verkoop van de kerken zit gelukkig schot.

Studie Leidse kerkgebouwen
Welke kerk er straks in Leiden in de verkoop gaat, weten we nog niet.
Er is het afgelopen jaar een studie gemaakt van de onze Leidse kerkgebouwen vanuit een bouwkundig en planologisch perspectief. Dat moet
helpen verantwoorde keuzes te maken, naast het meenemen van alle
pastorale en liturgische gezichtspunten, geldend voor nu en over zeg
10 jaar. We moeten het net verschenen rapport nog bestuderen, maar
omdat tegenwoordig alles uitlekt en dan selectief geciteerd wordt, leek
het me goed u te vertellen dat het er is. Het rapport bevat veel feiten,
die soms geactualiseerd moeten worden, maar geen adviezen.

Regiovorming duurt nog even
Intussen gaat het gewone parochieleven gewoon door. Op sommige
plekken is het werkjaar voor de zomerstop feestelijk afgesloten, op andere plekken is er een startdag. Gelukkig zijn er in het net begonnen
werkjaar nog heel veel vrijwilligers, weliswaar weer een jaartje ouder
maar nog steeds vitaal!
Voor de oplettende lezers die zich afvragen wanneer de aangekondigde
regio’s gevormd worden: dat duurt nog even. Het kost meer tijd dan
verwacht en we doen het graag goed. Tot die tijd gaat het bestuur gewoon door, net als de Pastoraatgroepen en Beheercommissies van elk
van de acht kernen.
Reorganiseren moet geen doel op zich zijn (dat gevoel krijg ik weleens
als ik de krant lees) maar een hoger doel dienen. Maar goed, we gaan
het ruim winnen van de gemeentelijke herindeling in Leiden en ommelanden!
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
parochie HH. Petrus en Paulus
Rondom de Kerk - September | Oktober 2017
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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.

Lezing over Sint Joseph
Waarom is hij zo’n belangrijke heilige voor de
Kerk van nu? Hoe kunnen we hem vereren?
Wat voor devoties bestaan er rond deze heilige?
Lezing voor degenen die aangesloten zijn als
Vrienden van Sint Joseph en voor alle belangstellenden.
Woensdag 13 september in de pastorie van de
Sint Josephkerk, Herensingel 3, 20.00 - 21.30
uur door Annelies Cremers en pastoor Smith.

Catechese van de Goede Herder

In september start het nieuwe seizoen van de
Catechese van de Goede Herder: een christelijke, liturgische doorlopende methode die
gebruik maakt van materialen, symboliek en
werkzaamheid in stilte. Er zijn vier groepen
met in totaal 37 kinderen die deze catechese
ontvangen. Dit seizoen komen er twee nieuwe
groepen bij:
• opstapgroep (1,5 - 3 jaar)
• atrium III (9 - 12 jaar).
Er is ruimte voor meer kinderen. Voor informatie mail naar: leiden@catechesegoedeherder.
nl. 
Petra Tax

vloer. De kerk stond niet onder water, maar er
stond water onder de kerk. De onderhoudsgroep heeft met eigen pompen gepoogd het
water te verwijderen, maar uiteindelijk moest
de brandweer er aan te pas komen. En met de
brandweer voor de deur is natuurlijk meteen
een heel ‘dorp’ in rep en roer. Maar gelukkig
is ook deze waterdreiging weer bezworen.
Als een echte Ark van Noach dobbert de Sint
Josephkerk tussen de waterdruppels verder.
Daarbinnen bij de Heer is het veilig….
Pastoor Smith

Engelen en Aartsengelen
Wat is het verschil tussen engelen en Aartsengelen? Engelen zijn geesten die functioneren als boodschapper. Ze dienen met heel
hun wezen God en brengen berichten van God
naar de mensen. Engelen beschikken over
intelligentie en wil en overzien altijd de consequenties van alles. Iets wat mensen niet
kunnen. Aartsengelen staan voor de troon
van God en helpen mee de gebeden van de
heiligen op te dragen. We kennen de Aartsengel Michaël. Hij vecht tegen de duivel en het
kwaad. Zijn naam betekent ’wie is als God’.
Aartsengel Gabriël kwam bij Maria om de geboorte van Jezus aan te kondigen. Hij bemoedigt ons op ons pad en leidt ons op de juiste
weg. Zijn naam betekent ‘’God is mijn kracht’.
Aartsengel Rafaël is degene die geneest en
ons bijstaat in het lijden en in het reizen.
Paus Pius XII wees ons erop dat we de engelen
moeten leren kennen, omdat ze een grote hulp
zijn bij onze groei naar heiligheid. Ook onze
engelbewaarder verdient het dat we goed met
hem omgaan. Zijn gedenkdag is 2 oktober. Op
29 september gedenken we de Aartsengelen.
Een goede omgang met de engelen en de
Aartsengelen is een verrijking van ons geloofsleven.
Annelies Cremers.

Sint Josephkerk op Leids
Bierfestival

Op zaterdag 24 juni was de Sint Josephkerk
aanwezig op het Leids Bierfestival. De Josephkerk verkocht zes verschillende soorten trappistenbieren afkomstig van abdijen uit vier
verschillende landen. De opbrengst van deze
verkoop is bestemd voor de restauratie van
de kerk. De Josephkerk stond als enige ‘goede
doel’ tussen 25 commerciële bierbrouwerijen
en als enige met trappistenbieren. Dat wekte
niet alleen nieuwsgierigheid op bij de bierliefhebber, ook de aanwezige pers bleek erg
geïnteresseerd. TV zender Unity TV zond het
nieuwsitem uit inclusief een interview met
pastoor Smith. Bezoek de Josephwebsite voor
dit interview. De opbrengst van de bierverkoop
nadert de 800 euro. Veel dank aan alle vrijwilligers die meehielpen.
Kees van Hees

Vaste Vieringen
Zondag

11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst,
crèche-ruimte en erna koffie
17.00 uur Poolse Mis

Woensdag

18.30 uur Aanbidding
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Woensdag 18.30 – 18.50 uur.

Extra aandacht voor:
• Za 23 sept.: landelijke Pater Pio-dag in
Den Bosch

Josephkerk als ark van Noach
Al in de 3e eeuw vergelijkt Cyprianus de Kerk
met de ark van Noach. Daarbinnen is het veilig, daarbuiten is men prijsgegeven aan de
kolkende golven. Onze Sint Josephkerk begint
nu wel een beetje op die ark te lijken. Jaren
kwam het water van boven binnendruppelen,
nu kwam het onder de grond opzetten. Een
niet opgemerkt lek in een aanvoer onder de
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• Za 7 okt. en za 4 nov.: Pater Pio Gebedsgroep
• Wo 13 sept. en wo 11 okt. Sint Josephmis
• Rozenkransgebed in oktober, elke
weekdag om 19.00 uur, op wo. om 18.30 uur

• Do 5 okt. om 10.00 uur KBO en seniorenmis
• Wo 1 nov. om 19.00 uur Allerheiligen met
nadien gebed voor de overledenen van het
afgelopen jaar.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Cor van Heuzen † 77 jaar
collectant en commentator

Hij had zijn vaste plek opzij onder de preekstoel. De collectantenbank. Bijna elke dag zat
Cor daar en ging rond om te collecteren. Maar
vanuit die zijpositie gaf hij ook wel eens wat
‘commentaar’, wanneer iets niet liep zoals hij
vond dat het moest. Cor heeft zich bijna 40 jaar
ingezet voor de H. Lodewijkkerk. Hij hoorde erbij, luid meezingend, bereid om wat klusjes op
te knappen en vol met oude gezegden en liedjes. Toen hij in juni een paar dagen weg bleef,
begon men hem te missen. Hij voelde zich
niet lekker, maar echt alarmerend klonk het
niet. Daarom kwam de diagnose op woensdag
14 juni erg hard aan: uitgezaaide kanker. Vrijdag is hij bediend, pijn had hij niet, zondagmorgen 18 juni is hij overleden. Vrijdag erna
was de uitvaart, alsof hij het gepland had!
Het Hoogfeest van het H. Hart. En het Latijnse
woord voor hart is ‘cor’! Inderdaad Cor had het
hart op de tong én het hart op de juiste plaats.
We missen hem. Een beeldje uit zijn huis van
de H..Cornelis, paus en marterlaar, krijgt een
plekje onder de preekstoel waar onze Cor altijd
zat. Dat de Heer hem nu een ‘speciaal’ plekje
in de hemel mag geven. We zullen later zelf
wel merken waar, want dan klinkt er tamelijk
luid: “Ben je daar nu eindelijk, sjonge, sjonge,
ik ben hier al een hele tijd en weet je, het is
hier best goed, ja, jôh ….”
Pastoor Smith

Nieuws uit het klooster:
zuster Théophane
Olga van Hattum trad op 8 december
2016 in, in de Trappistinnenabdij Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord in Arnhem.
Op 15 juni (Corpus Christi) werd zij ingekleed
als zuster Théophane.
“Sinds mijn intrede krijg ik veel vragen, want

iedereen is nieuwsgierig naar het leven in een
slotklooster. Maar de vraag die me het meest
gesteld wordt, is naar de betekenis van mijn
naam.
Het woord theofanie komt uit het Grieks, van
theos (God) en phainestai (zich laten zien). De
naam Théophane kun je vertalen als ‘God die
zich laat zien’. Pff. Dat is nogal een opdracht:
God die zich laat zien, in mij? Nu is het niet
zo, dat ik direct allerlei verheven gedachten
had toen ik de naam koos. Ik vond het gewoon
een mooie, betekenisvolle naam. Ook eentje
die niet zo veel voorkomt.
Maar de Heer aan wie we ons leven willen geven, kiest de naam mét ons. Het is de naam
waarmee Hij ons roept, een opdracht geeft,
door een moeilijke periode helpt en herinnert
aan je roeping.
Daar moest ik een aantal weken geleden aan
denken tijdens het
Angelusgebed, dat we
drie maal per dag bidden. De klok gaf de
laatste drie slagen, en
als een lichtstraaltje
viel me opeens iets in.
Het Angelus heeft alles
te maken met de naam
Théophane. We bidden
met Maria om beschikbaar te worden voor Gods Geest en om vruchtbare aarde te worden voor Zijn Woord, omdat
Hij zich in ons wil laten zien. Zo roept Jezus me
driemaal per dag bij naam: Théophane.”

Zr. Théophane

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag

14.00 – 23.00 uur

Kinderactiviteiten
We zijn het nieuwe seizoen weer begonnen! In
het bijzonder bevelen we aan:
“koffie, kids en meer” vrijdag van 9.30-11.30
uur ontmoeting voor moeders en vaders met
kinderen, terwijl de kinderen spelen onder
toezicht van vrouwelijke studenten uit het studentenhuis Jeanne d’Arc. De data zijn 8 sept., 6
okt., 3 nov., 1 dec., 5 jan., 2 feb., 2 mrt., 6 apr.,
4 mei, 1 juni.
peuterwoorddienst zondag tijdens de H. Mis
van 10.00 uur. Een van de ouders brengt de kinderen (0-6 jaar) die in de kapel zitten naar de
parochiezaal voor een kort peuterprogramma.
Family Enrichment Nederland (FEN) (opstartfase). Een christelijke opvoedcursus voor ouders met kinderen tussen 0-4 jaar. Met andere
christelijke ouders deel je ervaringen en
meningen over het ouderschap aan de hand
van concrete casussen. Na de zondagmis van
10.00 uur is er gelegenheid voor ontmoeting in
de parochiezaal/-tuin.
Voor meer info over bovenstaande activiteiten,
of als je wilt meehelpen, stuur een mail naar:
gezininleiden@gmail.com.

Fatimaprocessie in de tuin
Op 13 oktober, op deze bijzondere Fatimadag,
zullen we aansluitend aan de Avondmis een
lichtjesprocessie in de tuin houden met een
Marialof en toewijding aan haar onbevlekt Hart.

Zaterdag
Zondag

7.00 – 14.00 uur
17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid
Zondag

17.00 – 17.45 uur

Extra aandacht voor:
• 28 sep .en 26 okt. Rozenkrans voor roepingen
• De 2e donderdag van de maand Jongerenmis
• 10 okt. Opus Dei Avond dames
• 20 sept. en 18 okt. Opus Dei heren
• Rozenkrans in okt. vooraf aan de Avondmissen
om 18.20 uur

• 22 okt. 16.00 uur: Lodewijkzondag:
Lof en receptie.

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
Rondom de Kerk - September | Oktober 2017

7

DE GOEDE HERDER

Koopmans
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TAPIJTZONWERING
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Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
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: pastoor W.P.L. Broeders.

Actie voor voedselbank geslaagd!

Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ zi r kzeew o n e n . n l

Begraafplaats Rhijnhof
Regina Krowinkel en Netty Vroonhof

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies
Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
W W W.KOOPMANSBELASTINGADVIES.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

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
8

Rondom de Kerk - September | Oktober 2017

Op zaterdag 24 juni heeft de werkgroep Diaconie, geholpen door enkele medeparochianen,
een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkt MCD aan de Nassaulaan in Zoeterwoude
Rijndijk. Het was een regenachtige dag, zodat
er in de eerste uren minder mensen hun boodschappen in huis haalden. Maar in de loop van
de dag zat de vaart erin en konden wij vele
‘Rijndijkers’ enthousiast maken om één of
meerdere artikelen te kopen voor de mensen
die, voor hun dagelijks voedsel, afhankelijk
zijn van de Voedselbank.
’s Middags om 16.30 uur kwam de bus van de
Voedselbank om de gevulde kratten op te halen. Liefst 22 volle kratten! Een krat bleef bij
de MCD om nagekomen artikelen nog in ontvangst te kunnen nemen. Die zijn in de loop
van de maandag opgehaald en in de manden,
die in de kerk staan, gedeponeerd. Wij zijn blij
met dit resultaat en willen iedereen bedanken,
die aan deze actie heeft bijgedragen.
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’

Project-tienerkoor gaat van start!
Na de zomervakantie start er in De Goede
Herderkerk een project-tienerkoor voor jongeren
tussen de 12 en 20 jaar! We hebben gemerkt dat
het verschil in leeftijd en repertoire te groot is
voor veel jongeren om bij een koor te (blijven)
zingen. Daarom zullen we starten met een koor
dat op projectbasis enkele vieringen per jaar zal
zingen. Voor deze vieringen zullen we gezamenlijk een aantal repetities plannen, zodat iedereen die wil, mee kan zingen! Dus ben je tussen
de 12 en 20 jaar en houd je van zingen? Meld
je aan bij Veronique van der Hulst - de Vries
(dirigent) via: Veronique_de_vries@hotmail.
com. Dan laten we jou vervolgens weten wanneer de eerste vieringen en repetities zijn!

Priesterfeest Frans van der Poel
Onder grote belangstelling heeft pater Frans
van der Poel o.f.m. op zondag 16 juli zijn 50-jarig priesterfeest gevierd met een H. Eucharistieviering in onze kerk. Hij stelt zichzelf aan u
voor: “Ik ben geboren in Zoeterwoude niet ver
van de Meerburgkerk, op 3 augustus van het
jaar 1940. Ik ging naar de Sint-Bernardusschool
en werd misdienaar in de tijd van pastoor Hermans en koster Henk van der Hoeven. In die
tijd baden we nog alles in het Latijn. Pas 13
jaar oud ging ik studeren op het seminarie
Hageveld in Heemstede. In 1960 trad ik in bij
de Franciscanen, waar ik filosofie en theologie
studeerde en priester werd gewijd in 1967. In
datzelfde jaar mocht ik als missionaris naar
Brazilië. We zitten nu in 2017, dus dat is nu precies vijftig jaar geleden. In die
halve eeuw is er heel wat gebeurd. Veel heb ik kunnen leren van de cultuur en van het
geloof van het Braziliaanse
volk. Daarvoor: God zij dank!
Vandaag en alle dagen. Onze
Vader in de Hemel, ere zij Uw
naam!”
Op initiatief van gebedsleider
Leo Koot o.f.s. organiseerde
onze parochiekern een avond

Agenda

Vieringen:
Zondag 9.30 uur in de Goede Herderkerk.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het atrium naast de kerkzaal.
Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel, Woorden Gebedsdienst.
De tweede woensdag van de maand 10.00 uur
Eucharistieviering met pastoor Broeders.
Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid om elkaar
te ontmoeten naast de kerkzaal. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9.30 uur een
taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop (rond 11.30 uur) is er ook weer
vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet
meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Eerstvolgende data zijn: 2 september en 8 oktober.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 5891626.

met en voor pater
Frans van der Poel. Op
humoristische wijze
wist hij de aanwezigen te boeien met
beelden en verhalen
over zijn werk in Brazilië. “In dorpen in de
binnenlanden kwam
ik maar één keer per
jaar en doopte dan meer dan 100 kinderen en
sloot tal van huwelijken”. Pater Frans werkte
16 jaar in een melaatsenkolonie tussen 1000
melaatsen. Hier richtte hij o.a. een zangkoor
op. “Als men weinig met God heeft, is dat toch
veel. Maar veel zonder God is niets.”
Pater Frans van der Poel o.f.m.

Gedoopt:

2 juli Rohan Almu
16 juli Elisabeth van der Lee
16 juli Emily van der Lee
30 juli Chenel Vermeer

Overleden:

3 juni Cornelis Johannes Heijnen, 88 jaar
4 juni Richard Alphons Theelen, 89 jaar
20 juni Margaretha Johanna Maria Zandbergen, 80 jaar
26 juni Robert Maurits Adolphus Broers, 88 jaar
29 juni Wilhelmina Maria Kijzers-Huntjens, 81 jaar
6 juli Johannes Henricus Maria de Heij, 88 jaar
13 juli Helena Petronella Johanna Maria Colla, 82 jaar
14 juli Wilhelmina van Rijn-Pouw, 95 jaar
25 juli Gijsbertus Petrus Duivenvoorden, 80 jaar
28 juli Jan Remmerswaal, 88 jaar
29 juli Helmi Vis-Van Bilderbeek, 59 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard vd Hulst,
Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Stephanie Jägel, Jeaneke vd Hulst,
Leo Koot, Hans Kruidenberg, 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 Rondom

Orgelconcert Dorpskerk

Kringloopwinkel De Stal gestopt

De zomervakantie ligt weer achter ons. Rondom de Kerk begint aan het 13e seizoen. We
nemen afscheid van Linda, die jarenlang alle
bijdragen uit de verschillende kernen tot een
keurig geheel boetseerde. We wensen de opvolgers Judith, Magda en Harriët heel veel succes. Heeft u informatie die interessant is voor
de parochianen, stuur dan uw bericht naar het
redactieadres voor de Sint Janskern. Voor het
seizoen 2017-2018 zijn de inleverdata voor de
kopij: 23 september, 11 november, 31 december, 17 februari, 31 maart en 19 mei.

Vrijdag 13 oktober om 20.00 uur
bespeelt Klaas Koelewijn het Van
Damorgel (1869) in de Dorpskerk,
Dorpsstraat 17 in ZoeterwoudeDorp. Kaarten à € 8.- zijn verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 uur.
Tot en met 21 jaar is de toegang
vrij! Na afloop kan het orgel van
nabij worden bekeken.
http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.

Zeven jaar geleden is begonnen geld bijeen te
brengen voor de restauratie van de Laurentiuskerk.
Er werd een kringloopwinkel geopend.
Enthousiaste vrijwilligers
kwamen schoonmaken en
inrichten en bleven ingeroosterd. Het was altijd
gezellig. Helaas is de plek
bestemd voor een nieuwe
rondweg. Er is met man
en macht gezocht naar een andere plek. Dat is niet gelukt. Een paar dagen uitverkoop, opruimen, nog een bescheiden afscheidsfeestje en dan is het over. De restauratie is klaar. Misschien
nog eens een enkele boekenmarkt of braderie. Het is goed zo. En als God een deur sluit, zet Hij
elders een venster open. 
Agnes van Boheemen Vollebregt

Gezocht vrijwilliger uitvaarttelefoon
We zijn dringend op zoek naar iemand uit Zoeterwoude die wil meedraaien in de kring van
de uitvaarttelefoon. De vertegenwoordiger van
onze kern heeft helaas om gezondheidsredenen zijn functie moeten beëindigen. Uit iedere
parochiekern is iemand vertegenwoordigd.
Eén keer in de 8 weken draagt men één week
de telefoon bij zich en is tussen 9.00 en 21.00
uur bereikbaar. De uitvaarttelefoon wordt gebeld door de uitvaartondernemers wanneer er
een parochiaan is overleden en een kerkelijke
uitvaart gewenst is. Hij/zij neemt dan contact
op met de vertegenwoordiger van het Pastoraal team. Het is een vrijwilligersfunctie die u

van uit huis kunt doen. Enige computerkennis is wenselijk. U heeft 6-7 x per jaar 1 week
de telefoon bij u. U hoeft er niet voor thuis te
blijven, de telefoon kan gewoon mee op bezoek. Uiteraard wordt rekening gehouden met
vakanties e.d. Voor meer informatie: Corrie
Bouwmeester van het parochiesecretariaat.
Tel: 071 737 00 87 (ma tot do. 9.30 – 11.30 uur).

nabestaanden om de graven van hun dierbaren te controleren op ‘overhangend’ groen. Een
groot deel van de graven wordt keurig onderhouden, er zijn ook graven waarbij het groen
zo uitdijt dat de grafstenen ernaast niet meer
zichtbaar zijn.

Onderhoud begraafplaats
Het onderhoud van de begraafplaats achter
de Sint Jan wordt gedaan door enthousiaste
vrijwilligers. Langs deze weg een oproep aan

Sint Jan ’s Hertogenbosch
In de vakantie belandden wij in Den Bosch, waar wij o.a. de Sint Jan’s kathedraal bezochten. Niet
de eerste keer voor ons maar beslist niet minder indrukwekkend. Een schitterende kerk waar
heel veel te zien is. Op zondag woonden wij er de H. Mis bij en dat was in die prachtige entourage
een bijzondere ervaring. Mocht u ooit in de buurt zijn, iedere zondag om 10.00 en om 11.45 uur
is er een Eucharistieviering en op maandag tot en met zaterdag om 8.30 én om 12.30 uur! Meer
Informatie: www.sint-jan.nl en voor de vieringen: www.mariajohannes.nl.
Harry en Annie Borst

Overleden

29-05 Daan van Kempen 85 jaar
31-05 Peter de Jong 60 jaar
11-07 Johanna van der Salm-van der Geest 82 jaar
14-07 Wilhelmina van Rijn-Pouw 95 jaar
31-07 Cornelis van Leeuwen 93 jaar
02-08 Maria Opdam-Onderwater 88 jaar

Kerkbalans 2017

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

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.
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E.M.S afsluiting van het seizoen

Werk aan de kerk

De laatste eigentijdse viering voor de vakantie hadden we een jubilaris in ons midden!
Mevrouw Marian Vincenten is 25 jaar bij ons
koor! En dat is de reden geweest om van
deze viering iets bijzonders te maken. Het
thema voor deze viering was: ‘Weest niet bevreesd’. Ondanks een kleine verwijzing op de
buitenkant van ons boekje was het voor Marian een complete verrassing. Voorzitter, mevrouw Betty van Rijn, sprak waardering en
dank uit voor haar jarenlange trouwe inzet.
Ook werd haar een Erediploma vanuit het bisdom aangeboden, een mooie kaars en natuurlijk een boeket! Na de viering was er koffie
met een heerlijk koekje met de tekst ‘25 jaar
E.M.S’. Deze traktatie en de koffie werd verzorgd door Rinus en Fietje Odijk. Het was een
gezellig en passend feestje voor 25 jaar zingen
in ons koor. We zijn trots op haar!!
Het bestuur E.M.S

Er is altijd werk in de kerk! Zo moet ons kerkorgel een zeer grote onderhoudsbeurt krijgen!
Onlangs is er weer de RABO-sponsorfietsactie
geweest, waarbij men kilometers kon fietsen

waar euro’s voor gegeven werden door de
Rabobank. Ook wij hebben, zoals al vele jaren,
meegefietst voor ons doel: Werk in de kerk.
Eerst gingen wij voor de 100 km maar, vanwege het minder mooie weer, is dat 60 km
geworden! Meerdere mensen uit Stompwijk
fietsten deze dag mee voor onze kerk, wat ons
een bedrag van € 135,- euro opleverde. Dit bedrag gaat in de pot voor het orgel! ‘Alle kleine
beetjes maken één grote!’
Rienus en Fietje Odijk

Familieberichten
50 jaar gehuwd Rosina
en Joop Hilgersom
We hebben veel Gouden
bruidsparen de laatste
tijd. Op zich al bijzonder.
Maar af en toe valt er
wel wat extra bijzonders
te vertellen. Rosina en
Joop vierden op 14 juni
hun huwelijksjubileum in
onze H. Laurentiuskerk.
Voorganger was
Marianne Turk. Hun dochter deed een lezing, een kleindochter zong een
lied, begeleid op de gitaar door een kleinzoon. De
andere liederen werden verzorgd door het parochiekoor, waar Rosina lid van is. Joop is collectant
maar hoefde die dag niet in actie te komen. Net
als op hun huwelijksdag brachten zij een groet aan
de Heilige Maria bij het Maria-altaar. Het paar had
twee mooie speldjes laten maken van oude gouden sieraden van Rosina’s ouders. Ook de steentjes
die daar in zaten zijn hergebruikt. De sierraden
werden gezegend door Marianne Turk. Een dubbele herinnering aan een heel speciale dag!
Agnes van Boheemen Vollebregt

Overleden
3 juni
28 juni
1 juli
3 juli
29 juli

Piet Janson 66 jaar
Nel van Santen 90 jaar
Wil Groen in ’t Woud Waayer 78 jaar
Cees van Boheemen 95 jaar
Henk Boon 97 jaar.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 9 september tot en met 31 oktober 2017

In de komende tijd zijn weer allerlei
interessante en leerzame activiteiten
in en vanuit onze kerken. Opgave niet
nodig tenzij anders vermeld. Meer
informatie hierover in de catechesefolder achterin de kerken en op onze
website www.rondomdekerk.nu .
Kijk ook op de pagina’s van de kerken, daar staan nog meer activiteiten
en vieringen waar iedereen welkom
is! Weekendvieringen en bijzondere
vieringen staan op pagina 22 en 23,
Jongerenmissen op pagina 20.

De Alpha gaat weer van start!
Elk jaar zijn er mensen die graag (verder) willen kennismaken met het
geloof of het geloof willen verdiepen. De Alpha is al jaren wereldwijd
dé cursus hiervoor: laagdrempelig, informatief, eigentijds, concreet en
gezellig!
Waar gaat het écht om in het christelijk
geloof en wat betekent dat voor mij nú?
Samen eten, samen luisteren, samen praten over onder andere: Wie is Jezus? Wat
is geloven? Hoe kun je bidden? Waar ervaar je God? Wat is er na de dood? Dit keer
iets voor jou of weet je iemand die veel

Drieminutencatechese

September

Hoe leg je een geloofswaarheid uit in 3 minuten? Na het kijken naar nieuwe (teken)
filmpjes gaan we zelf even oefenen. Kunnen we in 3 minuten uitleggen: Wie Jezus
is? Waarom er kwaad in de wereld is? Wat
een Sacrament is? Ook op 1 en 15 november.

9 Kerkproeverij Zie pagina 2 en 5

Ik heb snel
heimwee. Ik ga
om die reden
ook nooit op vakantie bijvoorbeeld. Heimwee
is een onderschat ongemak.
Toch ging ik mee
op bedevaart
naar Kevelaer.
Let wel, de eendaagse variant
natuurlijk, op
11 augustus. Eigenlijk vooral uit nieuwsgierigheid. Ik ben meer van de stilte dan
van de mensenmassa´s. Meer van de soberheid dan van het liturgisch vuurwerk. Toch
heeft het me erg geraakt, en dat kwam door
de kleine dingen. Bijvoorbeeld een verdwaalde duif in de basiliek, die uitgerekend
tijdens het uitspreken van de instellingswoorden klapwiekend over ons heen vloog.
Zoiets valt niet in scene te zetten, zelfs niet
in een genadeoord. Beelden met windvlagen en duiven kwamen in me op, waarover
de Bijbel vertelt dat mensen er ooit God in
herkend hebben. Het bijzondere aan duiven
is ook, dat die dieren het talent hebben om
hun til altijd weer terug te vinden. “Is dit
jouw thuis?”, vroeg ik in gedachten. “Nee,”
zei de duif toen, “maar jij mag hier thuis
zijn. Een beetje dan.” 
Judith Koren

Thuis in
Kevelaer
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vragen heeft of ‘op zoek’
Alpha
is? En waarom niet met een
bekende samen mee komen
doen? Voor jong en wat ouder.
Start maandag 18 september en de maandagen t/m 20 november (2 oktober niet!)
en zaterdag 21 oktober.

Heiligen uit de 18e en 19e eeuw
Programma 18.45 uur
maaltijd, daarna inleiding en deelgroepen
tot 21.30 uur (zaterdag
is overdag van 10.30
tot 16.00 uur).
Meer info www.rkalphacentrum.nl onder
Alpha. Opgave via
de Alphafolder of
jhsmith@gmail.com of
513 07 00.

21 Vredeswake zie pagina 18-19
Bijbelleesavond
Begeleid door Marieke Maes.
Antoniuspastorie van 20.00 tot
22.00 uur. Bespreking van de
lezing van de zondag

11 Eéndaagse bedevaart Banneux
zie www.banneux-comite-bisdomrotterdam.nl

1

12

21 (Alpha-cursus)

2 3 october

13

22

3 3 october

14

23 (Alpha-cursus)

4 Wat geef ik door aan mijn kind? 15
Geloof samen vieren. Door pastoor
Broeders. Bijzonderheden bij 20
september.

22

13 Sint Joseph in beeld
Waarom is hij zo’n
belangrijke heilige
voor de Kerk van
nu? Josephpastorie
20.00 tot 21.30. Zie
verder pagina 6

14 Parochiële Ziekendag Zie pagina 2
15

23

5 Het geloof door
Adrienne von Speyr

24

Woorden die het
geloof voeden.
Lodewijkpastorie,
20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith

25 (Alpha-cursus)
26
27 Heiligen uit de 18e en 19e eeuw

Bijbelleesavond

Benoit Labre. Zie rechtsboven

16

Begeleid door Marieke Maes.
Antoniuspastorie van 20.00 tot
22.00 uur. Bespreking van de lezing
van de zondag

28

17

29 Filmavond over roeping

18 Start Alpha-cursus zie hierboven

La Vita è
bella. Ouderschap tot het
uiterste toe.
Met nagesprek. Romanuszaal achter de Hartebrugkerk,
inloop 19.00
uur, start film 19.15 uur. Opgave
hartebrugkerk@kpnmail.nl

Bedevaart Heiloo
zie www.bedevaart.nl

19 Spits weer op de toren
Zijlpoortkapel Zie pagina 2
20 Wat geef ik door aan mijn kind?
Speciaal voor Communie- en Vormselouders. Geloof samen leren.
Petruspastorie, 20.00 tot 21.30
uur. Door pastoor Smith

hún periode van Kerk
en wereld, lezen teksten
en zoeken naar hun zending en actuele zeggingskracht. Ze laten zien hoe het leven met Jezus henzelf en de ‘wereld’ om hen heen heeft veranderd,
lichtvoller heeft gemaakt.
De avonden zijn afzonderlijk te volgen, maar het is
ook mooi om de diversiteit van de gaven van de
H. Geest te ontdekken, door de hele serie te volgen.
Op woensdag 27 september, 11 en 25 oktober, 8
en 22 november en 6 december. Met PowerPointpresentatie en anekdotes. In de Josephpastorie van
20.00 tot 21.30 uur. Begeleiding: pastoor Smith.

Oktober

10 Kerkproeverij Zie pagina 2 en 5
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In de catecheseseries van de afgelopen jaren is door
de rijke bladzijden van de kerkgeschiedenis heen
gelopen: vroeg-christelijke teksten, Middeleeuwse
theologen, katholieke hervormers uit de 15 en 16e
eeuw, mystici en profetische theologen uit de laat
19e en 20e eeuw en het Tweede Vaticaans Concilie.
Er was dus nog een ‘lacune’, de 18e en 19e eeuw, die
we gaan opvullen door grote heiligen uit deze periode te ontmoeten: De pastoor van Ars, Bernadette,
Don Bosco, Benoit Labre, Anna Katharina Emmerich en Serafim van Sarov, stuk voor stuk ‘kleurrijke’ personen en ‘dramatische’ levens. M.b.v. een
PowerPoint presentatie, volgen we hun leven in

30

24

16 (Alpha-cursus)
17 Actuele thema’s
uit de maatschappij, bekeken
door katholieke ogen. Door Bas
van Pampus pw. Antoniuspastorie
20.00 tot 21.00, met eventueel een
deskundige per thema

18 Wat is Evangelisatie?
Inspirerend en uitdagend! Josephpastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Door
Bas van Pampus pw.

19 Geloofswaarheid uitleggen in 3
minuten
Filmpje met daarna oefenen! Door
de tekenfilmpjes én pastoor Smith.
Lodewijkpastorie van 20.00 tot
21.30 uur. Zie ook linkerpagina

6
7
8
9 (Alpha-cursus)
10
11 Heiligen uit de 18e en 19e
eeuw Anna Katharina Emmerich Zie hierboven

20 Filmavond
over roeping
Etre et avoir. De
roeping om
docent te zijn in
een klein Frans
dorpje. Bijzonderheden bij 29
september

25 Heiligen uit de
18e en 19e eeuw
Sefarim van Sarov.
Zie hierboven

26
27
28
29 Zijlpoortlezing Zie pagina 2
30 (Alpha-cursus)
31 Actuele thema’s
bijzonderheden bij 17 oktober.

Basics van het
geloof
Over alles wat je bezighoudt over het
geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach. Start elke donderdag. Zie www.HoevindjeGod.nl.
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HARTEBRUG
Uitvaartverzorging
Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

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: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Vrienden voor het leven

Levendaal 103 - Leiden

Het echtpaar Jan en Riet de Vriend vierde op
zondag 11 juni hun 65-jarig huwelijk. Letterlijk
en figuurlijk Vrienden voor het leven! Jan werd
in diezelfde week ook nog eens 90 jaar.
Een dubbele felicitatie dus, met een bloemetje
namens de Hartebrug.

Filmavonden in de Romanuszaal

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

www.har twijk.nl
Lammermarkt 3, 2312 CK Leiden - 071 512 66 27 - info@hartwijk.nl

Echt iets lekkers!

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Dag en nacht bereikbaar

w w w.levendaal.eu
w w w.af s c h e i d s c e nt r um.c o m

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

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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De mogelijkheid van een

Urnenkelder

Priesterjubileum pater Leo v. Ulden
Het feest begon al op zondag 2 juli toen er
tijdens de kinderwoorddienst een enorme
felicitatiekaart werd gemaakt en trots door de
kinderen werd overhandigd.

Open Monumentendag op
zaterdag 9 september
Het landelijk thema van Open Monumentendag is dit jaar: Boeren, burgers en buitenlui.
Hoewel de organisatie van Open Monumentendag onze kerk dit keer niet officieel als
bezichtigingspand in hun programma heeft
opgenomen zijn we van mening dat alle boeren, burgers en buitenlui altijd welkom zijn in
de kerk. Dus staan de deuren en ook het hek
binnen de kerk tussen 12.00 en 16.00 uur wijd
open om iedereen binnen te laten. Er is orgelmuziek en er worden rondleidingen gehouden.

Repetitie Schola Cantorum en Hartebrugkoor
Iedere woensdagavond vanaf 19.45 uur
o.l.v. Theo Goedhart. In de Romanuszaal.

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

Agenda

Koffiedrinken na de mis in de Romanuszaal
17 september, 1 oktober, 15 oktober.

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 
Contributie e 25,- per jaar.

Hartebrugberaad
Maandag 18 september om 20.00 uur In de
bijsacristie.

Open Monumentendag
Zaterdag 9 september 12.00 – 16.00 uur.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

Na een kort ziekbed
overleed Truus op vrijdag 28 juli. Zij werd 91
jaar. Zij was een sterke
vrouw. Een gezin met
acht kinderen en een
bedrijf runnen samen
met je man, is geen
kleinigheid. Maar ze
deed het met liefde, plezier en oprechte belangstelling voor iedereen die op haar pad
kwam. Dat gold ook voor hun beider inzet voor
de Hartebrugkerk. We zijn Truus dankbaar voor
de vele jaren die ze in het Hartebrugkoor en
het Dameskoor heeft gezongen.
Bij de uitvaart in de Hartebrug op donderdag
3 augustus hebben wij afscheid van haar genomen, vervolgens werd zij naar haar laatste
rustplaats op begraafplaats Zijlpoort gebracht.
Wij wensen haar man Gert en de kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte in het gemis
van deze lieve vrouw.

• Iedere zondag 11.15 uur gezongen Eucharistie-

Meer informatie
bij de beheerder.

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.

In memoriam
Geertruida Cornelia (Truus)
Neuteboom-Hoogland

Vieringen
viering.
• Iedere donderdag 12.30 uur Eucharistieviering in
de dagkapel.
• Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand.
• Terugkomviering Eerste Communicanten
zondag 3 september.

Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder
is weersbestendig en het is een
mooie combinatie van begraven
en cremeren.

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

Hét adres voor religieuze geschenken

14

0 7 1 - 512 21 12

De films op vrijdagavond trokken gedurende
het afgelopen seizoen steeds meer belangstelling. De laatste avond zijn we begonnen
met een gezamenlijke maaltijd. Met de film
die daarop zou moeten volgen, liep het minder succesvol. De techniek liet ons in de steek.
Ondanks deze teleurstelling werd het toch een
heel genoeglijke avond met een hapje en een
drankje. Ook in het nieuwe seizoen zijn er
weer filmavonden gepland. In de agenda ziet
u de data en titels voor de avonden in september en oktober. U bent van harte welkom!

Pater Leo heeft hierop als volgt gereageerd:
“Zelf ben ik ook dankbaar gestemd op deze
plaats te mogen werken. Wat hier gebeurt
wordt maar op weinig plekken geëvenaard.
Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Nu, de volgende halve eeuw is aangebroken.
God begint bij mijn naam op zijn horloge te
kijken, maar we hopen dat Hij het nog even
welwillend aanziet.
Dank aan u allen, en moge Zijn zegen ons nabij
blijven!”

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Met een prachtige gezongen Mis en veel kerkbezoekers hebben we pater Leo op zondag
16 juli laten merken hoezeer de Hartebrug op
hem gesteld is. Maar het waren niet alleen
Hartebruggers. Ook zijn familie en vrienden
uit het noorden van ons land waren aanwezig. Voor hen was er een lekkere lunch in de
Romanuszaal en werd er nog lang en gezellig
nagepraat.

Houdbare en goed verpakte levensmiddelen kunt u
in de kerk inleveren op 3 september en 1 oktober.

Ouderensoos in de Romanuszaal
Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Repetitie Dameskoor
Iedere dinsdagmiddag om 15.00 uur o.l.v. Jeroen
Pijpers. In de Romanuszaal.

Allerheiligen/Allerzielen
Zaterdag 28 oktober 14.00 – 16.00 uur.

Filmavonden in de Romanuszaal
Vrijdag 29 september 19.00 uur La vita è bella
Vrijdag 20 oktober 19.00 uur Etre et avoir.

Getrouwd
Op woensdag 2 augustus werd het huwelijk van
Gerda Mens en Robin Ketel in de Hartebrugkerk ingezegend door pastoor Walter Broeders.
Wij wensen het echtpaar veel geluk op hun verdere
levensweg.

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: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

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.

Afscheid van Tonny Marcelis

Vredesviering 24 september

Na ruim 25 jaar trouwe dienst als voorzitter van de werkgroep
bloemversiering draagt Tonny Marcelis het stokje over. Om dit afscheid te markeren werd met de werkgroep een bezoek gebracht
aan de orchideeënhoeve in Luttelgeest. In zo’n omgeving kan een
workshop bloemschikken natuurlijk niet ontbreken! De dames hebben hierbij veel ideeën opgedaan. Het was een gezellige en nuttige
dag, waar de hele groep ontzettend van genoten heeft. De Pastoraatgroep en Beheercommissie danken Tonny voor jarenlang trouwe
dienst, en zijn blij om op deze manier hun waardering te kunnen
uiten voor het vele nuttige werk van de werkgroep, die altijd trouw
en in stilte paraat staat.
Wilbert Hettinga

Zondag 24 september, aan het einde van de
vredesweek, houden we een Vredesviering
in de Maria Middelareskerk samen met onze
protestantse broeders en zusters. De viering
begint om 10.00 uur. Er is Kinderwoorddienst
en zowel het kinderkoor als het Lam Godskoor
verlenen medewerking. Thema van de viering
is ‘De kracht van verbeelding’.

Gouden Haan voor Cock de Jong
In de vergadering van het Petrusberaad van juni
heeft Cock de Jong aangekondigd te stoppen met
haar werkzaamheden binnen de Pastoraatgroep.
Cock heeft zich vele jaren
en met veel enthousiasme
en toewijding ingezet voor
onze parochiekern. Met de
catechese in haar portefeuille was zij o.a. betrokken bij
de voorbereidingen voor de
Eerste H. Communie en het
Vormsel. Op vele andere terreinen hielp Cock, maar altijd op de achtergrond,
en er werd nooit tevergeefs een beroep op haar
gedaan. Op zondag 2 juli tijdens de viering van
het Hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus heeft
Cock voor al haar inzet de Gouden Haan gekregen.
Cock, heel veel dank voor alles wat je met zoveel
inzet voor onze parochiekern hebt gedaan.

Het Petrusberaad

Doopvieringen najaar 2017
Als u uw kind wilt laten dopen, dan kan dat dit
najaar op zaterdag 30 september en zaterdag 11
november om 15.00 uur.
De voorbereidingsavonden zijn op woensdag 27
september en 8 november om 19.30 uur in de
pastorie van de St. Petruskerk, Lorentzkade 16a.
Voor opgave en/of informatie kunt u contact op
nemen met Pernelle Severijnen: 071 514 49 88 of
pam.severijnen@planet.nl.

Oktober Mariamaand
In de maand oktober zal op dinsdag- en vrijdagmorgen na de H. Mis het vertrouwde Rozenkransgebed gebeden worden. Maria is de belangrijkste heilige: zij is de moeder van Jezus en is ook
ons tot moeder gegeven.
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Oktober is een iets minder bekende Mariamaand
dan mei, maar het is wel een Mariamaand. Deze
maand is namelijk de Rozenkransmaand.
Dit heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V.
van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de
dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter
nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse
vloot bij Lepanto op die datum in 1571. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij
Lepanto toegeschreven aan het bidden van de
Rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als
de krijgsmacht.
Tijdens de maand oktober kunnen ook weer bloemen worden afgegeven bestemd voor het Mariaaltaar. De dames van de werkgroep bloemversiering zijn op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00
uur weer aanwezig om de bloemen aan te nemen,
bij de witte deur, links van de kerk. Mooi om deze
maand Maria een extra bloemenhulde te brengen.

Markt in de Petruszaal
In het weekend van 9 en 10 september organiseert
de werkgroep diaconie weer een markt. Deze keer
voor lp´s, cd´s, dvd´s, cd-roms en boeken. Het wordt
dus een mix met voor elk wat wils. U kunt nog
steeds goederen doneren elke 1e zaterdag van de
maand, maar ook tijdens het hele weekend. Waar
mogelijk zetten wij uw gebrachte zaken er gelijk
bij. De opbrengst is bestemd voor het uitvoeren van
groot onderhoud van onze kerk. De openingstijden
van de markt zijn zaterdag 9 september van 11.00
tot 15.00 uur en zondag 10 september van 12.30 tot
15.00 uur. Locatie: Petruszaal, naast de Petruskerk.
De entree is gratis.

Bezorgers gevraagd!
Wij zoeken met spoed bezorgers van Rondom de
Kerk in onze kern. Interesse? Mail naar clouwes@
ziggo.nl.
Cathalijne Louwes

De belhamel van regio zuid
Overleden
Dhr. Johannes (Johan) Abspoel
* 1-11-1937 † 24-6-2017
Mw. Catharina (Cato) Barendsma - Beljaards
* 14-4-1928 † 6-7-2017
Mw. Catharina (Toos) Stuifzand
* 17-8-1927 † 15-7-2017
Dhr. Bernardus Johannes (Ben) Janson
* 12-6-1934 † 5-8-2017

Agenda
Allerzielenviering
Donderdag 2 november om 17.00 uur

Land, water, lucht en vuur

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
Land
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

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 13 september en 11 oktober.

Op de vrijwilligersavond op
9 juni zijn onder leiding van
Carel Bruens drie ramen
geschilderd met glasverf op
kunststofplaten. De zwarte
lijnen waren vooraf door
Carel aangebracht. De serie
van drie - land, water, lucht
- is door Carel op een later
moment aangevuld met een
vierde raam: vuur. De vier ‘gebrandschilderde’ ramen verfraaien nu de Antoniuskerk.

Lucht

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Iedere 1e vrijdag van de maand
Eucharistieviering met koffiedrinken.

Mariavieringen in oktober
In de maand oktober is er iedere woensdagavond om 19.00 uur in de dagkapel een
Mariaviering.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 25 september en maandag 30 oktober
Eucharistieviering om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 24 september en zondag 22 oktober
is er kinderwoorddienst met kinderkoor. Aanvang
om 9.30 uur in de Maria Middelareskerk.

Overige activiteiten
Bijbelavonden
Onder leiding van catecheet Marieke Maes
verdiepen we ons in de lezingen van de zondag.
Iedereen is welkom op donderdag 21 september
en donderdag 5 oktober 20.00 uur in de pastorie
van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus
Rond de maaltijd met elkaar in gesprek over een
bijzonder onderwerp. Vrijdag 29 september en
vrijdag 27 oktober in ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269, van 18.00 uur tot ongeveer 21.00
uur. Ieder is van harte welkom. Intekenlijsten
komen achterin de kerken te liggen.

Water

Familieberichten
Geboren
Op 28 juni werd Jinte (Maria Elisabeth) geboren,
dochter van Frank en Marieke van der Hulst en
zusje van Marit en Femke.

Te zien zijn o.a.:
Land: huizen, bomen, aren,
druiven.
Water: schelp, vis, waterplant,
bootje.
Lucht: wolk, regen, vogel,
vlinder.
Vuur: Paaskaars, Pinksteren
en brandende braambos.

Open Kerk

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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Het is nu ongeveer een halfjaar geleden dat
we met elkaar begonnen zijn aan de ontwikkeling van regio zuid. Er is veel gebeurd en er
staat nog veel te gebeuren. Voor mijzelf was
het geen eenvoudige start. Immers, de beide
andere regio’s kwamen onder de hoede van
een pastoor, een herder. En dat ben ik niet. Het
afgelopen halfjaar heb ik me afgevraagd welk
beeld of welke rol dan wel bij mij past. Die van
een herdersstaf? Ben ik tot steun? Zeker, maar
een staf is maar een ding. De herdershond dan,
die samen met de herder zorg draagt voor de
veiligheid? Ik moet zeggen dat dat me al meer
aanspreekt. Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werd mij een mooi beeld aangereikt,
namelijk dat van de belhamel. Daar herken ik

me wel in. De belhamel is het schaap dat voorop loopt met een bel om zijn nek. De andere
schapen volgen de belhamel, die op zijn beurt
in contact staat met de herder. De belhamel
heeft bovendien aandacht voor de goede weg
en de kwaliteit van het gras. Toen werd mij
duidelijk wat mijn rol zou kunnen zijn. In regio
zuid gaat het niet in de eerste plaats om aantallen en groei. Het zou mooi zijn maar dat is
een hele opgave in deze tijd. Veel meer gaat
het om vitaliteit, de goede weg en de kwaliteit
van gras. Verder kan de belhamel niet zonder
de bereidheid van de kudde om met hem mee
te trekken. Wat dat betreft ben ik bevoorrecht
en bijzonder trots op de kudde die wij samen
mogen vormen. Zeker geen groep blatende,
volgzame schapen, maar mensen met een
doorleefd geloof, inspiratie en kwaliteit. Zoekers en weifelaars, overtuigden en voortrekkers, lammeren en schapen op leeftijd: we
hebben het allemaal. Wie goed kijkt ziet nu
nog drie kleuren in de kudde. Vaak lopen ze in
een groepje bij elkaar, afkomstig uit verschillende schaapskooien. En dat maakt helemaal
niet uit. Wat mijzelf betreft: ik zou het fijn vinden om ook na de zomer, als we het nieuwe
werkjaar starten, de belhamel te mogen zijn.
Marlène Falke-De Hoogh

Overleden

Vuur

Op 28 juni overleed An van Houten-Zonneveld op
de leeftijd van 78 jaar. De uitvaart was op 3 juli
vanuit de Antoniuskerk.
Op 19 juli overleed Norma Theresia van der
Hoeven-Van der Hoeven, 94 jaar. De uitvaart was
op 26 juli vanuit de Antoniuskerk.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Regenboogzondag 17 september

Noodsignaal naar gemeente Leiden

In de Regenboog markeren we het begin van het nieuwe seizoen
met Regenboogzondag, dit jaar op 17 september. We beginnen
de dag met een oecumenische dienst met viering van de Maaltijd, feestelijk muzikaal ondersteund door het Regenboogkoor.

De afgelopen tijd hebben veel mensen aangeklopt bij De Bakkerij. Het
gaat om vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden die vast
zijn gelopen bij hulpverleningsorganisaties.

De viering zal in het teken staan van
‘Groene Kerk’, ons jaarthema. We
laten ons hierbij inspireren door de
encycliek ‘Laudato si’. Als onze zorg
voor het milieu, duurzaamheid en
aandacht voor alles wat leeft niet zijn
wortels heeft in het Evangelie, zal het
geen vrucht dragen.
Na de viering is er koffie met wat
lekkers en wordt het jaarprogramma bekend gemaakt en
toegelicht. Er is volop tijd voor
ontmoeting en er wordt een bijzonder workshop aangeboden:
‘God in de supermarkt’, die staat

Afscheid ds. Inge Smidt
Op zondag 27 augustus heeft ds. Inge Smidt afscheid
genomen van de Regenboog als predikant. Bij het
ter perse gaan van dit nummer was er nog geen kopij
hierover beschikbaar. U houdt het tegoed.

Bijzondere vieringen:

zondag 17 september 10.00 uur feestelijk gezongen
oecumenische viering met Maaltijd
donderdag 28 september 19.00 uur Eucharistieviering in het
Stiltecentrum
Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58,
e-mail: pastor.regenboog@gmail.com,
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:
www.deregenboogmerenwijk .nl

in het teken van de Groene Kerk.
Dit keer gaat het niet over kringloop, isoleren, zonnepanelen of
fietsen, maar over duurzaam en
bewust eten en inkopen doen. Tijdens de landelijke Groene Kerken
Dag heeft Heleen
Hoogvliet een voorproefje van
deze workshop gehad en haar
reactie was: “Leuk, informatief,
inspirerend en soms ook confronterend, echt zeer de moeite
waard!” Wij zijn dan ook heel blij
dat wij deze workshop op 17 september in de Regenboog kunnen

aanbieden! De workshop start na de
viering en duurt ongeveer twee uur.
De workshop is ook geschikt voor
kinderen vanaf een jaar of twaalf.
Meer informatie: zie onze website:
www.deregenboogmerenwijk.nl.
In verband met de voorbereiding van
de workshop willen wij u vragen om
u van te voren aan te melden via de
hhoogvliet@gmail.com of cluster.
omziennaarelkaar@kcregenboog.nl.

‘Gouden regen’
Een van de schilderijen van
Marijke Koeners die in de
vakantietijd in De Regenboog zijn
tentoongesteld onder het thema
‘loslaten’. De vakantieperiode is
een tijd van loslaten, om straks
verfrist weer verder te kunnen.

Kom naar de Vredeswake op 21 september
Donderdagmiddag 21
september van 16.30 tot
17.30 uur op het Stadhuisplein in Leiden is
weer de jaarlijkse Vredeswake in het kader
van de PAX-vredesweek.
Het motto is ‘De Kracht
van Verbeelding’. Naast
momenten van stilte
en bezinning is er ook
muziek, dans en andere
vormen van expressie.
18
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Internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In
oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven
geloven in vrede, te dromen en
samen te zoeken naar wat je bindt,
je te laten inspireren door moedige vredesactivisten. Conflicten
spelen niet alleen ver weg, maar
ook dichtbij. In ons land wordt de
polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’ groter. Velen voelen zich machteloos
en ervaren gebrek aan verbinding
met mensen in de eigen buurt.

In een brandbrief aan de gemeente
heeft De Bakkerij samen met Vluchtel ingenwerk een verzoek gedaan
voor versoepeling van de regelgeving
met betrekking tot de binding aan
Leiden. De richtlijn is dat mensen pas
geholpen kunnen worden als ze aantoonbaar 6 maanden in Leiden verblijven. Dus opgevangen binnen

‘De Kracht van Verbeelding’ biedt
hoop op een betere wereld, waarin
plaats is voor iedereen.
Tijdens de Vredeswake, zoals ieder
jaar georganiseerd door de protestantse en RK-diaconieën van
De Bakkerij samen met partners,
wordt opgeroepen open te staan
voor elkaars dromen en beelden
over vrede, en elkaar te blijven
zoeken en vinden. Jong en oud,
iedereen kan meedoen! Meer info
Tamara Breton, tamarabreton@
debakkerijleiden.nl of 514 49 65.

een eigen netwerk óf zwervend op
straat en slapend in parken en portieken. Omdat dat voor velen geen
optie is, gaat men naar De Bakkerij.

Komen tot betere afspraken
We maken ons grote zorgen, omdat
veel mensen die zich bij ons melden
ook vaak ernstige psychische pro-

blemen hebben. We begrijpen dat er
regels moeten zijn, maar zien ook
hoe velen de dupe worden van de
ingewikkelde procedures en strikte
regelgeving. Vandaar ons verzoek
aan de gemeente om samen met
de regiogemeenten te komen tot
betere afspraken omtrent regionale
binding en een versoepeling van de
opvang in Leiden.

Op de Kook toe
‘Oma
gaat op stap’ van start

Aandacht voor Jeugd
en Jongeren
De komende maanden zal er in de
geloofsgemeenschap van de Regenboog speciale aandacht worden
besteed aan het Jeugd en Jongerenwerk. Met name zal er nagedacht worden wat we daar precies
mee willen. Wat verstaan we eronder? Hoe gaan we het in praktijk
brengen en vanuit welke basisgedachten? Zomaar enkele vragen die
ten grondslag zullen liggen aan de
komende activiteiten. Hoe zij er
precies uit zullen gaan zien, is op
het moment van schrijven nog niet
uitgekristalliseerd. Dat we er iets
mee willen dat is duidelijk.

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

Er hebben zich al veel mensen aangemeld voor ´Oma gaat op stap´, en de
eerste ouderen zijn inmiddels met een
vrijwilliger op stap geweest. Ze zijn
naar het tuincentrum geweest of zijn
samen een stukje gaan fietsen. Om nog
meer uitjes te kunnen organiseren, is
De Bakkerij hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die met een oudere
dame of heer op stap willen gaan. Maar
ook als u zelf slecht ter been bent of het
minder prettig vindt er alleen op uit te
gaan, bent u welkom. Tijdens een kennismakingsgesprek geeft u aan wat
voor uitstapje u wilt maken. Wij zorgen
ervoor dat u dit samen met een vrijwilliger kunt gaan doen. Neemt u contact
op met Carijn Westeneng. cwesteneng@
debakkerijleiden.nl of 514 49 65.

Weet u het nog? Op de Kook toe brengt
mensen bij elkaar om het plezier en de
aandacht voor het koken van een gezonde maaltijd weer opnieuw te ontdekken.
Mevrouw S. (56) is enthousiast: “Ik zit zon
der werk. Ik ben de regelmaat en het plezier in koken kwijt. Hier leer ik handige
dingen, bijvoorbeeld om genoeg groente
binnen te krijgen. Als je bij je
lunch sla en tomaat op brood

Wereldmissiemaand oktober: Burkina Faso
Oktober is weer Wereldmissiemaand. Dit jaar is er aandacht voor katholieken
in Burkina Faso, in West Afrika. Het is een van de armste landen ter wereld.
De bevolking leeft van landbouw. Vooral regio’s in de Sahel lijden aan droogteperiodes, mede door klimaatveranderingen. Vooral vrouwen hebben het zwaar, de
helft wordt voor het achttiende jaar uitgehuwelijkt. Ze verzetten zich hier steeds
meer tegen en vluchten naar congregaties van zusters of naar gezinnen van
catechisten, die zelf nauwelijks genoeg hebben voor hun levensonderhoud.
Missio ondersteunt deze zusters en catechisten. Ook wordt o.a. geld ingezameld
voor kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw.
Geef aan Missio in de collecte op Missiezondag
22 oktober, of stort uw bijdrage op NL65 INGB
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand
Den Haag. Meer informatie op www.missio.nl.

doet, kom je al veel eerder aan 250 gram
groente op een dag, dan wanneer dat allemaal alleen bij de avondmaaltijd moet.
Verder zorgt de cursus voor nieuwe contacten.” Wilt u ook meedoen? Meer informatie vindt u op www.opdekooktoe.nl.
Voor vragen of aanmeldingen, mail of
bel naar Gerda Pieters gpieters@
debakkerijleiden.nl of 06-20 58 90 63.

Rondom...
Kijken in de Ziel

Foto: Gerda Pieters

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Ja, het kan. Ruim drie kwartier
geboeid kijken naar een televisieprogramma. Dit is mij alle keren overkomen als ik keek
naar ‘Kijken in de Ziel’. Coen Verbraak interviewt in
deze serie mensen uit beroepsgroepen als psychiaters, wetenschappers, topmensen in het bedrijfsleven.
Zonder uitzondering een fascinerende inkijk in het
werk, de beleving, de twijfels en de idealen van deze
beroepsgroepen. De laatst uitgezonden serie ging over
militairen. Onlangs was de laatste aflevering. Ik zag
zo’n tien mensen die juist niet stoer waren. Het ging
veel meer over roeping, offers brengen, kameraadschap, discipline, op elkaar vertrouwen, rechtvaardigheid, saamhorigheid (‘wij’ en plaats van ‘ik’) en
mededogen. Zoals de commandant van een onderzeeër
vertelde, die verdronken vluchtelingen uit het water
haalde. En over afwegingen tussen je militaire plichten
en gebeurtenissen op het thuisfront, die je mist als je
langdurig op uitzending bent. Op de vraag van
Verbraak of ‘sneuvelbereidheid’ aan de orde is, vertelden de meesten dat dat onzin is. Wel ben je je ervan
bewust dat in risicovolle situaties wordt gewerkt.
Coen Verbraak denkt dat ‘Kijken in de Ziel zo’n beetje
aan z’n eind is gekomen na zoveel afleveringen. Ik
denk het niet. Zou het niet goed zijn als hij ook bij een
tiental priesters in de ziel kijkt? Ik ga hem vragen om
zo’n serie te maken… Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - September | Oktober 2017
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Wedstrijd!

Wist je dat …

Elke keer gaan wij over een andere
heilige vertellen die met één van
onze kerken verbonden is.
Weet jij de naam van de kerk die bij
deze heilige hoort? Stuur dan een
e-mail aan de kinderhoek: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com.
Wie aan het einde van het seizoen
de meeste juiste antwoorden heeft
ingestuurd, krijgt van ons een
prijs!

nonnen en monniken kloosterlingen worden genoemd omdat ze in een klooster wonen?
● kloosterlingen hun leven
aan God wijden?
● er verschil● de eerste
kloosters in
lende kloosEgypte waren?
terordes zijn
bv. Benedictij● vrouwen die
in kloosters
nen, Franciscanen en Karwonen ook
melieten?
zusters heten?
● mannen die in kloosters
● kloosterlingen drie
wonen ook broeders of
geloftes afleggen:
fraters heten?
om niets te bezitten
● wanneer een monnik tot
om niet te trouwen
priester wordt gewijd hij
om gehoorzaam te
pater genoemd wordt?
		 zijn?

ARD
IDENTITY C

Naam Antonius
Woonpl aats Italië
Geboor tejaar 1195
Feestdag 13 juni
n
Beschermheilige va
s
en, armen, bakker
verloren voor werp

In gesprek met Ruben Stolker
In deze jaargang van Rondom de Kerk besteden we extra aandacht aan het thema ‘Jongeren en Roeping’. Voor elk nummer
spreekt onze pastoraal werker Bas van Pampus hierover met
een jongere. Deze keer komt Ruben Stolker aan het woord.

●

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Heiligen van onze Parochie

Deel 1: Antonius van Padua

Antonius werd in 1195 te Portugal geboren.
Na vele omwegen belandde hij in Italië en werd
een Franciscaans monnik. Hij kon heel boeiend over God vertellen. Niet alleen de mensen
luisterden graag naar zijn preken. Volgens het
verhaal begon Antonius aan het strand te spreken. Toen kwamen van alle kanten vissen aan
zwemmen en stelden zich in rijen voor hem op,
de kleintjes vooraan, de grotere in het diepere
water. Na afloop zwaaiden ze met hun staart en
zwommen vrolijk weg.

Antonius is een voor veel mensen een geliefde
heilige. In veel kerken kun je een beeld van
hem zien. Hij is in het bruin gekleed, zoals een
Franciscaans monnik. In zijn hand houdt hij
een lelie en op zijn arm zit het kindje Jezus. Als
je iets kwijt bent, kun je Antonius vragen om je
te helpen: “Heilige Antonius, lieve Sint, zorg
dat ik m’n …(bv. sleutels) vind!” Als dank, kun
je geld aan de armen geven. Dit heet ‘Antoniusbrood’. In de meeste kerken vind je achterin de
kerk hiervoor een geldbusje.

RK Jongeren
Leiden
JPLeiden is veranderd in RKJ
Leiden, dat is begrijpelijker
dan JPLeiden. De meeste
mensen wisten niet dat dat
staat voor JongerenPlatform.
De groep katholieke jongeren in Leiden groeit gestaag.
Bij een nieuw jaar hoort een
nieuw plan om ons nog meer op
de kaart te zetten. Er blijken
veel katholieke jongeren te
zijn die wel bij ons zouden willen horen, maar nog nooit van
ons hebben gehoord. Daarom
stonden we dit jaar op de EL
Cid markt voor eerstejaars met
een kraam van 4 meter breed!
Elke tweede donderdag van de
maand is er Jongerenmis waarin wij jongeren de lezingen
doen en zingen. Zing vooral
mee! Daarna is er een borrel.
De vierde donderdag van de
maand is verdieping en gezelligheid, elke keer iets anders.
Als je op de hoogte wilt zijn
van alles, zie www.rkjleiden.
nl of facebook.com/rkjleiden.
Welkom!

AGENDA JongerenInfo

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Donderdag 14 september
JongerenMis met borrel na.
Zie www.rkjleiden.nl
Zaterdag 16 en zondag 17
september Tienerbijeenkomsten. Zie hiernaast
Donderdag 28 september
Verdieping en gezelligheid
voor jongeren.
Zie www.rkjleiden.nl
Donderdag 12 oktober
JongerenMis met borrel na
Zondag 22 oktober Tienerbijeenkomst
Donderdag 28 oktober
Verdieping en gezelligheid
voor jongeren.

Wat versta jij onder
roeping?
Roeping is voor mij de weg
in je leven die God voor
ons heeft weggelegd. Datgene doen wat God voor je
bedoeld heeft en waarmee
je denk ik het gelukkigst wordt.
Hoe voel jij je geroepen tot God?
Zelf ben ik pas rond mijn 30e tot bekering gekomen en dat was op een moment dat ik zocht naar een nieuwe stap
in mijn werkende leven ook. Nu ben ik
35 en ik neig naar een huwelijksleven,
maar ik heb ook serieus overwogen of
een klooster of priesterroeping hetgeen is wat God zou willen.
Wat staan bij roepingen jongeren in
de weg?
Allereerst denk ik dat het geloofsleven
in Nederland een beetje is weggezakt,
waardoor er niet veel meer over God,
geloof en dus ook niet over roepingen

gesproken wordt. Dit klimaat maakt dat de nadruk
veel meer voor jongeren
op carrière ligt en (eigen)
plezier en niet zozeer op de
vraag wat God met je voor
ogen heeft – en die vraag is
eigenlijk veel belangrijker, te meer
ook omdat Hij een veel grootser en
mooier plan met je voor heeft dan
wijzelf denk ik kunnen vermoeden.

Hoe kunnen roepingen groeien bij
jongeren, volgens jou?
Misschien klinkt het (te) eenvoudig,
maar ik denk door gebed. Eerst maar
eens God beter leren kennen, of nog
beter leren kennen. Hij legt het verlangen wel in je hart, je hoeft dus
ook niet bang te zijn dat Hij iets wilt
dat jij niet zou willen, maar het kan
wel zo zijn dat wat je eerst zelf dacht
te willen, geleidelijk aan verandert
en je God misschien wel wilt ‘dienen’
in een religieuze of priesterroeping.

RK tienerbijeenkomsten
Voortaan gaan de tieners steeds op de derde zondag van de maand samenkomen, steeds in een andere kerk. Na deelnemen aan de viering is er dan nog
een activiteit. In de viering is natuurlijk het hele gezin welkom. Ook tieners
die nog niet aan de activiteiten hebben deelgenomen zijn natuurlijk van harte
welkom! De eerste bijeenkomst is in de H. Lodewijk, in het weekend van 16
en 17 september. De jongens kamperen in de binnentuin van de H. Lodewijk,
en de meiden overnachten in een meidenstudentenhuis in Leiden. Meer info
voor de jongens: Paul van der Lee ppvanderlee@gmail.com, voor de meisjes:
Pauline Buirma pauline.buirma@gmail.com.

Informatiedag
Op zaterdag 7 oktober is
een informatiedag van
Fidesco Nederland aan
de Rooseveltlaan 2 in
Voorhout. Deze katholieke missieorganisatie
daagt jongeren vanaf 21
jaar uit om kennis en kunde te delen met mensen
in ontwikkelingslanden. Op deze dag, die begint
om 9.30 uur, is een H. Mis, lezingen en ervaringen
van oud-vrijwilligers. Opgave via info@fidesco.nl
of 0852 73 17 32. Zie ook www.fidesco.nl.
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Non en monnik

Jongeren Info
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✄

Kinder Hoek

Arno
Hanssen (49)
Vrijwilliger Hartebrug
Wat doe je precies?
Met veel plezier zing ik in het Hartebrugkoor. Daarnaast maak ik deel uit van een werkgroep die activiteiten voor tieners in de parochie organiseert. Eerder
zat ik als penningmeester en vicevoorzitter in het
Kerkbestuur van de voormalig Hartebrugparochie en
na de parochiefusie in 2012 als voorzitter in de Beheercommissie van onze kerk.

Hoe het allemaal kwam?
Het begon in 2005 toen onze toenmalig pastoor Ton
Peters ofm. me vroeg of ik in het bestuur van de Hartebrugkerk wilde komen. (Glimlachend) En wie kan
pater Ton nu iets weigeren? Ik was initieel wat terughoudend, omdat ik me afvroeg of een bestuur met
enkel oudere heren wel wat voor me zou zijn. Maar ik
merkte dat pater Ton al begonnen was met verjongen
en voelde me direct thuis. Toen ik in 2014 terugtrad,
wenkte het koor. Tsja, men dicht mij zangkwaliteiten
toe…
Geleidelijk kwamen ook de activiteiten voor tieners
op mijn pad. Onze bedoeling is om hen bij elkaar te
halen, ze elke 3e zondag van de maand in steeds een
andere parochiekerk uit te nodigen voor de H. Mis en
aansluitend een gezamenlijke activiteit te hebben.
Dat begint binnenkort, in het weekend van 16 en 17
september als de jongens gaan kamperen in de binnentuin van de H. Lodewijkkerk (Steenschuur) en
de meiden worden uitgenodigd om de nacht door te
brengen in een meidenstudentenhuis in Leiden. De
zondagochtend vieren we dan samen om 10.00 uur
de H. Mis in de H. Lodewijk. Als tiener zit je soms wat
verloren in een parochiekerk en we vinden het erg
belangrijk dat je je geen buitenbeentje gaat voelen.
We willen dat je als tiener van deze parochie naast je
voetbal- en schoolvrienden ook kerkvrienden hebt.
Als je je Vormsel gedaan hebt, ben je welkom.

Moeder-Dochter
-weekend

Waarom doe je dit?
De Kerk is mijn basis, mijn alles. God zegende me
daarbij met talenten en ik wil daarmee graag wat
terugdoen voor Onze Lieve Heer en zijn kerk. Dat heb
ik van thuis meegekregen.

Save the date! In het weekend van 3 en 4 februari is
het Moeder-Dochter (vanaf
18+)-weekend in Den Haag.
Een weekend met tijd voor
elkaar, gezelligheid en samen op pad. Inschrijven
www.stjan.org Meer info Mariëlle de Vries (vriescoppes@
telfort.nl) en in de volgende
Rondom de Kerk.

Wat drijft je?
Ik heb een wereld voor ogen zoals Jezus Christus die
voorleefde zoals beschreven in het Evangelie. Bij
bedevaarten als naar Medugorje (Bosnië Herzegovina, red.) heb ik daar de kracht en de vreugde van
ervaren. Ik vind het daarnaast erg belangrijk om dat
door te geven aan onze tieners, ook mijn eigen 3 kinderen. Dat zaadje wat mijn ouders hebben geplant
is tot wasdom gekomen. Ik wil graag helpen nieuwe
zaadjes te planten.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 9 september tot en met 29 oktober 2017
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Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Zorg bij u thuis
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel zorg nodig? Roomburgh brengt de zorg bij u thuis.
Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

▪ thuiszorg
▪ personenalarmering
▪ wijkrestaurant

▪ huishoudelijke ondersteuning
▪ maaltijdvoorziening
▪ dagbesteding

Zorg en wonen in Roomburgh
Roomburgh heeft diverse woonopties als thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat:

kleinschalig wonen, aanleunwoningen en revalidatie
Roomburgh beschikt over veel handige voorzieningen:

▪ restaurant
▪ winkel

▪ kapsalon
▪ kapel

▪ reisbureau
▪ gezondheidscentrum

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel waar dagelijks de Heilige Mis kan worden gevierd. Er is een
eigen rector, die beschikbaar is voor de bediening van de Sacramenten. Als u niet meer in staat bent om
naar de kapel te komen, kunt u de Heilige Communie ook thuis ontvangen.

Vrijwilligers
Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten.
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.

Contact

Wilt u meer informatie, een gesprek met onze zorgadviseurs of een rondleiding?
Neem dan contact met ons op via:

Telefoon | 071 589 22 00 (tussen 09:00-17:00)
E-mail | info@roomburgh.nl
Website | www.roomburgh.nl
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