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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

“Zeven kernwaarden tegenover moderne
toverwoorden”
“Werk? Ik zag het eerder als een opdracht. Dit prachtige huis bewaren en loodsen naar de toekomst, zelfstandig en katholiek. Een antwoord op mijn gebed
‘Maak mij tot instrument in Uw Handen.” Na bijna
30 jaar als directeur van Zorgcentrum Roomburgh is
Ruud Stuurman nu teruggetreden.
Hij loodste dit enige nog op eigen
benen staande zorgcentrum in de
regio door de moeilijke tijden heen
die de zorg nu al jaren beleeft. Wat
je tegenover moderne, soms wel erg
dwingende toverwoorden als geld en
schaalvergroting kunt zetten? “De
zeven kernwaarden: menselijkheid,
waardigheid, gastvrijheid, vreugde,
geloof, hoop en liefde. Wij willen
dat iemand zijn werk technisch
goed uitvoert, maar minstens zo
belangrijk is de manier waarop: een

vriendelijk
woord in
de morgen
maakt iemands hele
dag goed.
Of zoals Moeder Teresa zei: “Het gaat
er niet om hoeveel je doet, maar met
hoeveel liefde je het doet.” Zijn financiële ervaring van 12 jaar Nederlandse
Middenstandsbank, inmiddels ING,
was daarbij nuttig, maar niet al bepalend. Stuurman was en is dan ook een

“Katholieke identiteit laten zien in handelen”
Op de druk bezochte afscheidsreceptie van Ruud op 11 oktober kon ook worden kennisgemaakt
maken met zijn opvolger Bert Buirma. Die was naast een drukke baan in de commercie ook 25
jaar vrijwilliger in de zorg. Nu worden, in zijn eigen woorden, “werk en hobby één.” Zijn plannen?
“Veel, maar ik wil vooral graag goed luisteren naar iedereen. Mijn doel is om met de beperkte
middelen die vanuit de overheid beschikbaar zijn hier het maximale te bereiken. Mensen van wie
het leven kwalitatief is verminderd of verzwakt, verdienen immers bijzondere eerbied en hulp.
Ook moet er voor iedereen ruimte zijn om het geloof te beleven en daarin gesterkt te worden, Dat
kan via gebed maar ook via geestelijke steun van anderen, van een diaken of priester. Het gaat ons om de
hele mens, naar lichaam, geest èn ziel, en om diens
(familie-)relaties, en om de eerbied voor diens leven
in alle fasen. Daarnaast moeten ‘kerk en kroeg’ elkaar kunnen vinden in ontspanning en gezelligheid.
Maar bovenal moet je onze katholieke identiteit kunnen zien in handelen. Met Moeder Teresa: “Het gaat
er niet om hoe veel je doet, maar met hoeveel liefde
je het doet. Voor God is dan niets te gering”.

“Je werk
met
liefde doen”

regelmatig bezoeker van symposia
over katholieke bedrijfsethiek.

Heel goede en intense zorg
Voor Stuurman komt het katholieke
karakter van Roomburgh ook tot
uiting in het niet meewerken aan
euthanasie. En dat betekent bepaald
meer dan alleen maar ‘nee’ zeggen:
“Daarmee neem je niet de reden weg
waarom iemand vraagt om euthanasie. Dan begin je pas, want dan moet
je zorgen voor heel goede en intense
zorg, zowel lichamelijk, als geestelijk, sociaal en pastoraal. Als je de
pijn wegneemt, en/of het gevoel dat
iemand teveel is en juist laat weten
dat het fijn is dat iemand er is, dan
zie je in bijna alle gevallen de vraag
om euthanasie verdwijnen.”

Zijn plannen?
Hij zal zich in de toekomst niet vervelen. Hij zit nog in de besturen van
een aantal stichtingen en dat blijft
hij doen. Daarnaast hoopt hij meer
tijd te krijgen voor zijn muziek.

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.
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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Kerkproeverij, de eerste keer

Wij hebben priesters nodig

Misschien waren we wat aarzelend
om de Kerkproeverij, die in Engeland een groot succes is, hier over te
den hun preek ook aangepast aan dit
nemen. Het was ook wel erg vroeg
initiatief. Een goede eerste keer, die
in het nieuwe seizoen.

“Alle christenen zijn geroepen om
missionarissen van het Evangelie
te zijn,” schrijft de paus. De vreugde zit ‘m in het feit dat de mens
door God bij name wordt genoemd.
Dat is het meest wezenlijke van een
christelijke roeping: dat er Iemand
is die je bij jouw naam roept:

Maar waar uitnodigingskaartjes zijn
uitgedeeld zijn zo’n 20 gasten gekomen. Ze konden iets proeven van de
Zondagse viering en het was leuk om
enkelen van hen erna bij de koffie te
treffen. Er is veel te ‘proeven’ in een
kerk, het gebouw met de eigen sfeer
en historie. De liturgie en zang en
het staan in een Traditie van eeuwen.
En natuurlijk de aanwezigheid van
de levende Heer. De celebranten had-

smaakt naar een volgende keer.
Hopelijk wat later in het jaar, maar we
zijn gebonden aan het landelijk initiatief dat een weekeind aanwijst. We
hebben er nu zelf wat voor-geproefd,
en weten dus waar we mensen voor
uitnodigen. Want allemaal willen we
toch een gastvrije Kerk vertegenwoordigen! Dank aan alle medewerkers aan deze Kerkproeverij.
Namens het Pastoraal Team,
pastoor Smith

Doe mee met Wereldgebedsdag!
In november start de vrouwenkring
vanuit verschillende kerken in Leiden de voorbereiding van de Wereldgebedsdag. Die is op 2 maart 2018
in de Lutherse kerk in Leiden. Wilt u
met ons meedoen? We komen ongeveer vijf avonden bijeen.
Dit jaar hebben Surinaamse vrouwen
de liturgie gemaakt, met als thema
‘En God zag dat het goed was’, uit
het scheppingsverhaal in Genesis.
Ze danken God voor het mooie land
Suriname, maar erkennen dat deze

mooie aarde
op een onverantwoordelijke manier
schade wordt
toegebracht.
Informatie
en opgave
bij Victoria
Twist, 523
65 56 of vj.twist@kpnplanet.nl, of
Barbara Heubeck-Duijts, 522 34 03 of
heubeck@hetnet.nl.

Oproep voorbereiding H. Vormsel 2018
Begin december start de voorbereiding voor het H. Vormsel, om ook de start van
het kerkelijk jaar mee te maken. Jongeren in groep 8, of aan begin voortgezet
onderwijs, kunnen weer mee doen. Donderdag 23 november is de eerste ouderavond in de Petruspastorie van 20.00 tot 21.30 uur, Lorentzkade 16a Leiden.
Aanmelden kan tot 15 november. Informatie Bas van Pampus, pwbasleiden@
gmail.com, 06 52 24 68 26 of pastoorSmith, jhsmithpr@gmail.com, 513 07 00.

Jongeren begeleiden, hoe?
De paus roept ons op na te denken over de
vraag hoe wij onze jongeren kunnen leiden
naar een roeping, naar de volheid van het
leven. Inderdaad, roeping kan breed zijn,
ik beperk me tot de roeping tot het priesterschap. Onmisbaar hierbij zijn geloofsgemeenschappen die leven vanuit de bron
die Christus is. Voorbeeldfiguren. Juist in

“Roeping, je allerdiepste verlangen”
Dat is voor Michel Remery, onze oud-kapelaan en Vice-Secretaris Generaal
van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), de essentie van
zijn roeping. Maar hoe dat verlangen te onderkennen?
Dat kost tijd: “Ik kom uit een
katholiek gezin, was misdienaar, maar ook vrijwel de
enige jongere in de parochie.
Dan is het priesterschap niet
zo aantrekkelijk. Eerst een
persoonlijke band met God opbouwen en leren bidden. Toen ervoer
ik dat roeping zit in het antwoord op
de roepstem van God zelf.” En die onderscheiden van andere stemmen. “Er
waren allerlei gedachten, geluiden en
invloeden. En ik had een goede baan
als bouwkundige, een leuke vriendin,
een mooie auto: wat wil je nog meer?”

Groeien in relatie met Jezus
“Ik moest eerst bewust verder groeien
in mijn persoonlijke relatie met Jezus.

Zo leerde ik het onderscheid tussen mijn oppervlakkige en diepere
verlangens. Mijn roeping
was niets anders dan
mijn allerdiepste verlangen.“ Maar hoe onderscheid je die verlangens? “Pas toen ik
alles los kon laten en me helemaal kon
richten op wat God van me zou verlangen en niet op wat ik zelf dacht te willen, kon ik zien dat het priesterschap
ten diepste bij mij past. Dat gaf me
een diepe innerlijke rust.” De tijd van
zoeken was geen verloren tijd: “Mijn
ervaring in het bedrijfsleven komt nog
steeds van pas. En alles kwam heel bijzonder samen in mijn proefschrift over
architectuur en liturgie.”

Louis en Zélie Martin: Sur le pont…

Allerzielen 2 november
In onze kerken en op de begraafplaatsen worden op en rond 2 november de
overledenen herdacht en waar dat kan,
graven gezegend. Zie de pagina’s van
de kerken voor bijzonderheden. In en
rondom De Regenboog zijn kaarsjes,

Iemand die je kent, die van je houdt
en die graag wil dat je luistert.
Geroepen zijn, betekent Jezus volgen, de dingen zien, zoals Jezus ze
ziet. Het geloof in Hem is daarom

ook de bron van onderscheiding: waartoe
roept de Heer mij? Wat
vraagt Hij van mij?

als teken van verbondenheid. Alle bewoners van de Merenwijk worden uitgenodigd een kaarsje te komen aansteken en een intentie in de gedenkboom te hangen. Van 17.00 tot 19.00
uur is gelegenheid tot ontmoeting.

In Alençon, Normandië, kun je nog over de brug
lopen waar Louis Martin en Zélie Guérin elkaar voor
het eerst zagen, in april 1858. Drie maanden erna
trouwden zij. Ze kregen negen kinderen, van wie er
vier vroeg stierven. De andere vijf, allemaal dochters, gingen het klooster in. Een van hen is heiligverklaard – Thérèse – , een ander, Léonie, bijna zaligverklaard! En dat terwijl Louis
én Zélie eigenlijk zelf het klooster in wilden. Omdat dit bij beiden niet lukte aanvaardden zij dat als Gods wil. Was hun roeping niet het Godgewijde leven, dán was het
die tot het Sacramenteel huwelijk. Ze hebben dit voorbeeldig beleefd, ook en vooral
in de vele tegenslagen. Een biddend echtpaar. Wat een geluk dat ze elkaar tegenwww.rondomdekerk.nu .
kwamen daar op die brug, sur le pont… Lees verder op

gezinnen, op het werk en in de
kerk hebben wij mensen nodig
die gelovig durven te leven
met open handen, die zonder
ophouden bidden tot God, opdat Zijn liefde
mag neerdalen in de harten van mensen,
van jongeren; dat zij kunnen zeggen: Ja,
hier ben ik!
Mijn weg van roeping was een heel eenvoudige. De pastoor van mijn parochie was mijn
grote voorbeeld: wat hij doet, wil ik. En
langzamerhand ben ik gaan inzien wat dat
betekent. Dat betekent groeien naar volwassenheid, groeien in geloof en…. je leven
durven geven aan de Heer!
De Kerk heeft priesters nodig, misschien jou
wel? Of uw zoon?
pastoor W.P.L. Broeders

Op weg naar de synode over roeping
In aanloop naar de bisschoppensynode over Jongeren en Roeping in oktober 2018, besteedt Rondom de Kerk extra aandacht aan dit onderwerp. Op
deze pagina en op pagina 21. Ook worden roepingsverhalen van heiligen belicht, met een klein
stukje op deze pagina, en de rest van het verhaal op
www.rondomdekerk.nu . Verhalen van heili
gen kunnen ons helpen op onze roepingsweg.

In gedachten
Allerzielen
vandaag zijn wij stil, wij bidden
en steken een kaarsje aan
voor allen die ons zo dierbaar waren
en van ons zijn heen gegaan
ze zijn van ons heen gegaan
naar het beloofde Hemelse Land
onze troost is dat ze daar veilig zijn
in Gods barmhartige Hand
wij hebben hen los moeten laten
maar nimmer waren ze zo dichtbij
ze blijven voorgoed in ons hart
ze horen bij ons, bij jou en bij mij
vandaag is het een stille dag
een dag waarop wij knielen
een dag waarop wij bidden;
het is Allerzielen…
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - November|December 2017
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Beste lezers van Rondom de Kerk
Echt iets lekkers!

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.
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C.G.J. Onderwater
BROOD- EN

Crematie- en uitvaartverzorging

BANKETBAKKERIJ

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

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Opmerkelijk
Een moderne online drukkerij
met traditionele service.
Bezoek ons op EasyPrint.nl

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.

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
www.easyprint.nl

|

Tel. 0252 745 500

|

Nieuw-Vennep

Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
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

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

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

> Alle rechtsgebieden
> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten
> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief

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

> Eigen parkeerterrein

De Zijlwijk hoofdvestiging | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24

> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75

De Zijlwijk nevenvestiging | Broekplein 9 | 2318 TJ Leiden | 071 523 35 55
Daltonschool Leiden | Boshuizerkade 119 | 2321 TZ Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

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

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 573 08 34. Ook als u niet
of elders verzekerd bent.
Kijk ook op www.monuta.nl/leiderdorp
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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

P A S T O R A A L

T E A M

Dagen van hoop
De dagen worden al weer korter en de natuur trekt
zich zichtbaar terug en het lijkt wel of daarmee alles
wat in rustiger vaarwater komt en verstilt.
Het is niet dat het in onze parochie aan bedrijvigheid
ontbreekt: er zijn catecheseavonden, vergaderingen en
het dagelijks vieren van het kerkelijk jaar. Daarnaast
zijn er nieuwe initiatieven zoals een Engelstalige gebedsgroep. De vriendjes van Franciscus, een catechese
project voor kinderen in de Hartebrug voor de Regio
Zuid, heeft een mooie enthousiaste bijeenkomst gehad. En de koren zijn druk aan het repeteren om het
geboortefeest van de Heer, Kerstmis, nog feestelijker te
maken.

Allerheiligen, Allerzielen
Soms kan ons het gevoel bekruipen dat geloof en kerk
in onze tijd niet meer van belang zijn. Het is in dit
kader opvallend hoeveel kaarsen er gebrand worden
en intenties opgeschreven zijn in onze open kerken en
kapellen. Van het tegendeel getuigt ook een aantal volwassenen dat zich voorbereidt op de Doop of eerste
H. Communie en de jonge ouders die naar onze kerken
zijn gekomen om hun kinderen te laten dopen.
Het donkerder worden van de dagen luidt voor veel
mensen ook een moeilijk tijd in. Als team merken wij
dat in de extra vraag naar een huisbezoek, gebed of het
ontvangen van het Sacrament der zieken. Het lijkt dan
ook niet toevallig dat de Kerk juist in deze tijd
Allerheiligen en Allerzielen viert. Het gedenken van de
grote en kleine Heiligen en de mensen die ons in de tijd
en eeuwigheid zijn voorgegaan. Paus Franciscus
noemt ze ‘dagen van Hoop’. Hij wijst terug
op het beeld dat de eerste christenen hadden voor die Hoop, een anker. Een anker
dat uitgeworpen wordt op de oever van de Hemel
waar wij allen naartoe onderweg zijn. Hoop is:
een hart hebben dat verankerd is daar
waar onze voorouders zijn, waar de
heiligen zijn, waar Jezus is, waar God
is. Ziedaar de hoop die niet ontgoochelt. Hoop is ook de grondtoon die tijd
daarna kleurt.

Uitzien naar het Kind van de belofte
Het afsluiten van het kerkelijk jaar met het vieren van
Christus als de Koning van het Heelal en het verwachtingsvol uitzien naar het Kind van de belofte, onze
Emanuel, in wie aan het
licht komt dat God met ons
is, in Christus onze Heer
tot aan de voleinding der
tijd. Als God zo met ons is,
wat dan hebben we nog te
vrezen van donkere dagen?
 Marlène Falke-de Hoogh, pw

Hier is weer een mooi nummer van ons onvolprezen parochieblad. Het staat weer vol met informatie en activiteiten
in en vanuit onze kerken en de diaconie. En leest u vooral de
artikelen en interviews over het thema dit jaar: Jongeren en Roeping. Op
pagina 21, de JongerenInfopagina staat een interview met Peter van Lier
over roeping en op pagina 3 een interview met onze oud-kapelaan Michel
Remery. Van harte aanbevolen!
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

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

Het verleden in kaart brengen,
de blik richten op de toekomst
Soms word je gedwongen enige afstand te nemen van alle drukte
van het besturen. Zo werd ik na maanden onderzoekjes en wachten
begin september opgenomen in het LUMC voor een hartoperatie.
Er werden twee hartkleppen gerepareerd en na tien dagen mocht
ik weer naar huis. Dank voor alle blijken van medeleven in gebed,
bloemen en kaarten.
Ik moet nog revalideren, maar voel me elke dag een stukje beter.
Gelukkig maar, want ik heb al mijn energie hard nodig voor alles wat de
grote parochie te doen staat. Het rapport over de Leidse kerkgebouwen
vraagt aandacht en zo ook de Regiovorming. Iedereen is zo druk bezig,
dat de langere termijn er vaak bij inschiet. Het bestuur is financieel
nog steeds bezig met het verleden in kaart te brengen; aan de toekomst
komen we nog onvoldoende toe. Waarom kost dat veel tijd en energie?
Omdat acht boekhoudingen van de acht kernen in de grote parochie
niet simpelweg aan elkaar te plakken zijn; en dat moet van/voor het
bisdom. Gelukkig lopen we de achterstanden in rapportage langzaam
in en is iedereen van goede wil.

Kerkgebouwen in principe verkocht
Met de verkoop van de gebouwen gaat
het gelukkig wel goed, door de tomeloze inzet van Wilbert Hettinga (onze
gebouwenman) en een aantrekkende
economie. Zowel De Menswording als
de Christus Dienaarkerk zijn in principe
verkocht, zij het met de gebruikelijke
ontbindende voorwaarden. De restauratie van de Sint Jan vordert ook gestaag
maar kost meer tijd dan gepland. Dat
komt ten dele door wat we onderweg
tegen komen maar ook door de traagheid
bij het afgeven van vergunningen en
machtigingen. Ergens komend voorjaar
verwachten we de kerk in al zijn pracht en praal weer in gebruik te nemen. Met het resultaat van De Goede Herderkerk is de lat hoog gelegd!

Enkele catecheseavonden uitgesteld
Er zijn helaas meer mensen in het bestuur en het pastorale team die
kampen met gezondheidsproblemen. Zelfs met een huisarts in het
bestuur blijkt dat niet te voorkomen. Pastoraal werker Bas van Pampus moet het ook wat kalmer aandoen de komende maanden, waardoor
catecheseavonden komen te vervallen. Let u dus goed op en vertrouw
niet blindelings op de eerder uitgebrachte folder! De Kalender midden
in dit blad is bijgewerkt.
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter Parochie HH Petrus en Paulus
Rondom de Kerk - November|December 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.

Projectkoor voor Kerstmis: zangers/zangeressen gevraagd

Saint Michael’s Prayer Group –
English spoken

Het Sint Josephkoor (dames- en herenkoor) verzorgt ook dit jaar weer de zang bij de Nachtmis.
We kunnen daarvoor extra stemmen gebruiken.
Vindt u het leuk om mee te zingen, dan bent u van
harte welkom. Komt u -speciaal voor de Nachtmissamen met ons repeteren vanaf woensdag 15 november van 20.00 tot 22.00 uur in het Binnenhof
achter de kerk.
U kunt zich hiervoor melden bij Ton Cremers (ton@
cremers.me) of Frans Lardée.
Ton Cremers - Vice-voorzitter St Josephkoor

Maria onbevlekt ontvangen
In onze kerk staat een prachtig beeld van
Maria van Lourdes. Daar heeft zij aan Bernadette gezegd, dat Zij de Onbevlekte Ontvangenis is. Maria is ‘vol van genade’ en zonder zonde. Haar onbevlekte
Hart is dus vol liefde
voor de Drie-ene God
en voor ieder mens.
Nooit doen wij tevergeefs een beroep op
Haar bijstand. Vrijdag
8 december vieren
we dit Hoogfeest: om
9.00 uur Mis Petrusdagkapel, 19.00 uur
Mis Lodewijkkerk.

Eritrese geloofsgemeenschap
Vanaf november zal de Eritrese gemeenschap
geen gebruik meer maken van de Sint Josephkerk. Toen ze hier zo’n 3 jaar geleden kwamen, was het een kleine groep en ging het
om een aantal uurtjes gebruik van de kerk en
een zaal. Maar zeker het afgelopen jaar is hun
aantal flink toegenomen, en kwam ook het
verzoek om meer gebruik van de kerk, zelfs
’s nachts, en van meer zalen. Maar dit aantal
mensen is voor het gebruik van zalen en gangen niet meer verantwoord. Bovendien is het
komen en gaan-ritme van de leden van deze
gemeenschap, zodanig dat dit onrust gaf in de
wijk. Zij beginnen voor dag en dauw op zaterdagmorgen met hun liturgie. Dat is natuurlijk
prachtig, maar een kerk in een woonwijk is
daarvoor niet geschikt.
In november en december zouden er sowieso
geen vieringen zijn, vanwege de opbouw van
de kerststal. Maar in het nieuwe jaar zullen we
hen dus niet terugzien. Wie ooit een deel van
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A new prayer group started:
- Eucharistic Adoration
- Meditating the Gospel
- Prayer to Mary and Saint Michael Tuesday
31 October, 14 and 28 November, 19 December 8.00 – 9.00 PM Saint John Paul II Chapel.
Welcome to all.
Info: stmichaelpg@gmail.com

Uitzien naar de Heer – Ad Dominum
hun plechtigheden heeft meegemaakt, zal daar
zeker een bijzondere herinnering aan bewaren:
veel jongeren, veel devotie, veel zang en dat
alles bijna tijdloos lang …
Pastoor Smith

Actie Kerkbalans
Binnenkort, januari 2018, wordt uw aandacht
specifiek gevraagd voor de nieuwe actie Kerkbalans. Voor het zover is, is de lopende Kerkbalans van 2017 nog steeds actueel.
Om de dagelijkse uitgaven van € 31.000,- te
bekostigen, is uw blijvende steun nodig. We
draaien redelijk, maar ons doel is nog niet bereikt. Van de € 31.000,- hebben we tot en met
augustus € 21.000,- binnengekregen. Helpt u
ons mee om ook de € 10.000,- die we nog te
kort komen, binnen te krijgen?
Er zijn steeds meer mensen die zich willen vastleggen om meerjarig te storten. Dit leidt ook
tot extra aftrek bij het indienen van de inkomstenbelasting. Om dit te regelen, kunt u van mij
formulieren krijgen die u bij uw belastingaangifte kunt gebruiken om dit aan te tonen. Ik
hoop dat we met uw hulp onze begroting voor
dit jaar weer rond krijgen. Bij voorbaat veel
dank!

Ton Cremers - Penningmeester BC

Geliefd zijn
Als we aan de Psalmen denken, komt bij ons
op dat het oude verzen zijn van lang geleden.
Maar ze geven alles weer van het dagelijks
leven van de mens in zijn relatie tot God.
Het is altijd de moeite waard om een psalm
rustig te lezen en te bidden.In Psalm 139 lezen
we dat God ons kent en Zijn hand altijd op
onze schouder rust. Gods hand blijft ons altijd
vasthouden en ons leiden in moeilijke tijden.
Hoeveel lieve mensen er ook in onze omge-

ving zijn, dat is niet voldoende om ons werkelijk geliefd te voelen. Door het Doopsel worden
we kinderen van God en Hij is er altijd voor ons
om ons te leiden, te beschermen en van ons te
houden. Hij wordt niet gehinderd door menselijk falen of door gebrek aan tijd.
Het is een geschenk dat Hij ons altijd nabij is
en dat we ons hele hart bij Hem kunnen uitstorten. Hij zal ons troosten, er altijd zijn. Als
God ons zoveel liefde geeft, kan het niet heel
moeilijk zijn om ook van Hem te houden, de
naasten proberen te beminnen en De Heer na
te volgen. Kijken we naar psalm 139, de verzen
14/15 en 23/24:
“Ik dank u voor het wonder van mijn leven …
Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
mijn diepste wezen is voor U niet verborgen.”
“Doorzoek mij, God, en peil mijn hart, zie of ik
geen verkeerde wegen ga.”
God riep ons bij onze naam en wij zijn kostbaar
in zijn ogen.
Annelies Cremers

Extra aandacht voor:
Za 4 nov. en 2 dec.: Pater Pio Gebedsgroep
Wo 8 nov. en 13 dec.: Sint Josephmis
Do 14 december
10.00 uur KBO en seniorenmis

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.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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De Advent is de tijd van uitzien naar de komst
van de Heer. Zijn eerste komst in de Menswording en zijn wederkomst aan het eind der tijden.
Om dit uitzien ook in de liturgie zichtbaar te
maken zullen de Missen in de Advent aan
het hoofdaltaar gecelebreerd worden. Bij de
eucharistische liturgie staan priester en assistenten samen met de gelovigen gekeerd naar
de Heer, ‘conversus ad Dominum’.
De opmerking van vroeger dat de priester ‘met
zijn rug naar het volk staat’, is een verkeerde
verwoording en we gebruiken deze uitdrukking dan ook niet meer.
Zo laten we aan Christus zien dat we als
lokale kerkgemeenschap gezamenlijk uitzien naar Zijn komst. Natuurlijk is dít niet dé
Adventsvoorbereiding. Het is een deel ervan.
Het belangrijkste is de toe-keer van ons hart
naar Hem.
Pastoor Smith

KingsMen
KingsMen is een nieuwe beweging binnen
de katholieke Kerk.
Deze beweging is
zo’n drie jaar geleden
ontstaan. Drie mannen gingen vanuit een
klooster hoog in de
Pyreneeën bergtochten maken. De combinatie van de spiritualiteit van het klooster
en de fysieke inspanning in een overweldigende natuur leverde dermate verrijkende

Eigen ervaring
Zelf ben ik drie keer mee geweest de bergen
in. Daardoor gingen nieuwe werelden voor mij
open. Het is prachtig om met een groep totaal onbekende mannen te ervaren hoe snel
er een vertrouwensband ontstaat waardoor alles wat je bezig houdt en dwars zit op tafel
komt, je besluiten neemt om dingen anders te
doen. En hoe je eraan gehouden wordt dat ook
wérkelijk te doen. Bij KingsMen ontstaan veel
nieuwe vriendschappen.
Spreekt je dit alles aan? Volgend jaar staan in
het voorjaar twee bergtochten voor ‘beginners’
op het programma. Zie kingsmen.nl.
Voor vragen: willem.bakermans@live.com.
Willem Bakermans

De uitvalsbasis voor de
bergtochten,
bewoond door
een gemeenschap van de
Béatititudes
gesprekken op dat ze besloten deze ervaring
aan meer mannen te bieden. De missie van
Kingsmen is mannen bewust te maken van
hun ‘man zijn’ en hun rol in het gezin, de Kerk
en de maatschappij. KingsMen daagt mannen
uit om uit hun comfort zone te treden, om
uit hun luie stoel voor de tv en computer te
komen. Hiervoor organiseren zij activiteiten
die mannen ‘wakker’ maken rond de essentie
van hun ‘man zijn’. Een belangrijk middel is het
maken van drie bergtochten, die zowel fysiek
als geestelijk steeds uitdagender worden.

Extra aandacht voor:
23 nov. Rozenkrans voor roepingen
7 nov., 12 dec. Opus Dei Avond dames
15 nov., 20 dec Opus Dei Avond heren
Elke 2e donderdag, 20.00 uur: Jongerenmis

Vaste Vieringen

Radio Maria vanuit de Lodewijk…
Regelmatig worden H. Missen
uit de Lodewijkkerk via Radio
Maria Nederland uitgezonden:
vrijdag 19.00 uur, om de week
op zaterdag 9.30 uur en de derde zondag van de maand 10.00
uur. Het streven is om iedere
dag een Eucharistieviering uit
te zenden.
Radio Maria is ruim 30 jaar geleden opgericht. Een pastoor
in de Italiaanse Alpen besloot een FM-zender
op zijn kerktoren te zetten om de herders en
boeren op de Alpenweides te bereiken. Hieruit ontstond een netwerk van pastoors en
leken die hetzelfde op andere plaatsen gingen
doen. Na Italië richtten ook Oostenrijk, Span
je, Roemenië, Hongarije, Afrikaanse landen,
Indonesië, VS, Nederland en België hun Radio

Maria op. Samen maken zij deel
uit van de World Family of Radio
Maria. Financieel behoort iedere
Radio Maria zelfstandig te zijn.
Het inkomen wordt gegenereerd
uit giften. De afhankelijkheid van
deze giften van de luisteraars en
de Voorzienigheid blijft altijd een
spannend avontuur.
Radio Maria Nederland is te ontvangen via internet (radiomaria.
nl), de telefoon-app en de landelijke DAB+ frequentie kanaal 11C.
2 februari 2018, Maria Lichtmis, bestaat Radio
Maria Nederland 10 jaar, dankzij alle luisteraars, vrijwilligers en donateurs. Dat zal o.a.
gemarkeerd worden door een parochietour:
een week lang aandacht voor een parochie in
het land. 
Jan van Noort

Zondag

10.00 Hoogmis Latijn of Latijn/Nl.
17.00 Aanbidding en biechtgelegenheid/
Adoration and Confession
18.00 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		
Zaterdag
Zondag		

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

Biechtgelegenheid
Zondag		

17.00 – 17.45 uur.

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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DE GOEDE HERDER
paro

Kerstconcert in de Harteburgkerk

ch

Op 17 december geeft het Hartebrugkoor
om 15.00 uur een Kerstconcert in de Hartebrugkerk.
Informatie over het programma staan
binnenkort op www.hartebrugkoor.nl.

ie

ke

rn

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.

Afscheid Leo Koot
Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

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

Uitvaartverzorging

Open Monumentendag 2017
Tientallen kaarsjes bij het Mariabeeld, een
aanzienlijk bedrag aan giften, veel animo voor
een kopje koffie of thee in het Atrium en talloze gesprekken tussen bezoekers en vrijwilligers. Dat was de opbrengst van de openstelling van onze Goede Herderkerk op zaterdag
9 september. Sommige bezoekers hadden er
speciaal een soms lange reis voor ondernomen, om de vernieuwde kerk te bezichtigen.
Edylien Verhoosel en Maaike de Groot dwongen respect af met hun minutieuze schilder-

werk en kregen
ook regelmatig
de vraag hoe
lang het restauratiewerk nog
door zal gaan.
Wilt u ook iets
bijdragen aan dit werk? Uw bijdragen ten behoeve van ons restauratiefonds blijven van
harte welkom op de speciale bankrekening:
NL94 INGB 0000 0454 70 ten name van:
HHPP Parochiekern De Goede Herder.

Agenda

Gehuwd

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

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

Religieuze Kerstkaarten € 0,10 per stuk

Levendaal 103 - Leiden

Wijwaterbakjes - Doopkaarsen
Kruisjes zilver en double - Zakheiligdommen
Alles halve prijs
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

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
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

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
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
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Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

Geheel onverwacht kondigde Leo Koot begin
september aan, dat hij om persoonlijke redenen per direct zou stoppen als gebedsleider.
De laatste Woord- en Gebedsviering – op zondag 17 september, de vierentwintigste zondag
door het jaar – waarin Leo voorging, stond in
het teken van de Vredesweek, met als thema
‘De kracht van verbeelding’. Over dromen van
vrede: jezelf voorstellen of vrede mogelijk
is; je zelf ‘verbeelden’ wat er allemaal aan te
doen is. Leo maakte de aanwezigen daarbij
attent op het feit dat vrede altijd onlosmakelijk verbonden is met vergeven, zoals God dat
deed met Ninevé. Na de viering werd Leo bedankt door Marlène Falke namens het Pastoraal Team van onze HHPP-parochie, met overhandiging van een bon en bloemen en onder
verwijzing naar Leo’s vrouw Marianne als stuwende deelgenoot in zijn activiteiten.

Allerzielen in het Licht
Allerzielen is een dag van gebed voor allen
die uit dit leven zijn heengegaan. Bij het afscheid van onze dierbaren steken we altijd
kaarsen aan, met het licht van onze Paaskaars,
het symbool van de verrezen Christus. Niet de
dood, niet het verdriet heeft uiteindelijk het
laatste woord, maar het Licht! Graag ontmoeten wij u bij een korte viering in de kerk om
19.30 uur. Aansluitend gaan wij met pastoor
Broeders naar het kerkhof voor gebed, het
zegenen van de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Ook al is uw geliefde
ergens anders begraven of gecremeerd, iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Allerzielen in het Licht

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, Woord- en
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 4 november en 2 december.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Gedoopt

30 juli Chenel Delmeer

5 sept. Mayke Catharina Cornelia Rotteveel
en Vincent Alexander Kalshoven

Overleden

augustus
12 Emerentiana Hermina Maria HoogervorstKroon 82 jaar
25 Martien Louis Moor 69 jaar
30 Maria Jacoba Baudoin-Lommerse 90 jaar
september
4 Jan Kooiman 77 jaar
7 Catharina van Egmond 73 jaar
9 Johan Antonius Gabriël Veger 97 jaar
9 Johanna Catharina Maria Huijbens-Heemskerk
77 jaar
16 Jacoba Maria van Deursen-van der Kleij 93 jaar
18 Maartje Alida Vink-van der Stoel 69 jaar
25 Maria Adela Verhoef-van Duijnhoven 86 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

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

Allerzielen

Missieveiling

Kerkproeverij

Lichtpuntjes voor Allerzielen. De liefde zal nooit
vergaan. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de
liefde. (1 Kor. 13) De ziel en geloof staan dicht
bij elkaar. Het is een ontastbare zekerheid. Zo
kun je iemand ontmoeten die je soulmate is. Je
ervaart dat twee zielen met elkaar verbonden
zijn, elkaar verlichten. Ook na overlijden blijft
dit bestaan. Fysiek kun je helaas niet meer bij
elkaar zijn, maar toch met elkaars ziel verbonden blijven. Dat laatste betekent Allerzielen
voor mij. Het gevoel dat daarbij hoort wordt
verwoord in de bijeenkomst op ons kerkhof
en tijdens de herdenkingsviering in de kerk.
Zo blijven we in contact met onze dierbaren
en mogelijk leren we iets te begrijpen van het
pad dat wij te gaan hebben, ieder voor zich. Is
het onze ziel, die ons lichtpuntjes laat zien, al
is het nog zo donker om ons heen? Moge dit zo
zijn, voor iedereen op aarde.

Margreet Onderwater, gebedsleider

In het laatste weekend van oktober vindt
traditiegetrouw de
missieveiling plaats.
Op 28 oktober is de
43e editie van dit evenement. Van 19.00
tot 20.00 uur is er
‘Bingo met een missie’ voor jong en oud.
Daarna start om
20.00 uur de traditionele missieveiling.
De veilingopbrengst
gaat naar werkgebieden waar Zoeterwoudse missionarissen actief
zijn of zijn geweest. Ook gaan de gelden naar
hulpprojecten, waar inwoners van Zoeterwoude of familieleden bij betrokken zijn. O.a.
Brazilië, Bolivia, Sri Lanka, Malawi, Indonesië
en Tanzania. Ook jongeren uit Zoeterwoude
zetten zich in die landen in voor opvang,
onderwijs, gezondheidszorg en verzorging van
de minderbedeelden. Deze initiatieven ondersteunen wij van harte. Wij nodigen u graag uit
voor de missieveiling in het Muziekcentrum
aan de Schenkelweg in Zoeterwoude.
Werkgroep Missie en Ontwikkeling

We hebben dit jaar mensen uitgenodigd en
volgend jaar gaan we weer mensen uitnodigen. We hopen dat er dan meer mensen zijn
die van het fenomeen gehoord hebben en de
uitnodiging aannemen. Dit jaar was het nog
niet merkbaar.
Een kerkgangster wil ons wel vertellen waarom zij naar de kerk gaat.
“De kerk betekent voor mij een alternatief
voor mijn niet gratis yogales en ik ontmoet er
aardige mensen op de bijna gratis koffie en
ga er vrijwillig maar niet vrijblijvend heen en
blijf als niet-katholiek soms een tijdje weg.
Het geeft me rust en afwisseling van de sleur
van de maatschappij van het gouden kalf! In
de kerk draait het minder om de flappen en
meer om de centen... die ik meestal zelfs af
kan dragen en met liefde en dus zonder klagen... Waar word je na je dood nog regelmatig
genoemd? Waar gaat het niet om waar je vandaan komt en weer heen gaat? Waar gaat het
nog vooral om de inhoud..
‘t Is dus daar waar ik het best uithoud.”

Heleen Pieters

Allerzielenviering
Vanwege de verbouwing van de Sint Jan ziet
de Allerzielenviering er iets anders uit. Op zaterdagavond 4 november om 19.00 uur is de
Allerzielenviering onder leiding van pastoor
Broeders, met zang van het parochiekoor in de
Christus Dienaarkerk. We herdenken we onze
dierbare overledenen en bidden voor hun zielenrust. Op zondagmiddag 5 november is een
bijeenkomst op de begraafplaats bij de Sint
Jan. Er is koffie/thee, een luisterend oor, muziek. U kunt graflichtjes kopen om te ontsteken. Voorafgaand aan de plechtigheid kunt, als
u wilt, om 15.30 uur achterin de kerk de vorderingen van de renovatie van de kerk zien, met
toelichting door mensen van de Beheercommissie. Pastoor Broeders spreekt om 16.00 uur
een openingswoord en rond 17.00 uur zullen de
kaarsjes op de graven ontstoken worden. De
afsluiting is met gebed en een lied. U kunt de
graven van uw dierbaren laten zegenen. Voor
beide samenkomsten bent u allen van harte
uitgenodigd.
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Veilingmeester Frans Luiten slaat weer een
veilingstuk weg op de missieveiling van 2015.
Pater Frans van der Poel, een van de laatste in
leven zijnde Zoeterwoudse missionarissen.

Geslaagde open monumentendag

Ziekendag
Op donderdag 14 september werd in de Christus Dienaarkerk de interparochiële ziekendag
gehouden. Een bijzonder sfeervolle dag waarbij werd gebeden, gezongen, gepraat, gelachen en gegeten. Vele ouderen uit de hele
HHPP maar ook uit omringende parochies genoten van een uitstekend verzorgde dag op
alle vlakken; inspirerende vieringen, prachtige
zang van de koren en de geweldige verzorging door vele vrijwilligers. Een pluim voor
allen die voor het welslagen van deze dag gezorgd hebben!

Overleden
7-08
19-08
29-08
4-09

Johanna de Jong – van Velsen 98 jaar
Gerardus Versteegen 83 jaar
Margaretha Straathof – Bijvoets 74 jaar
Jacobus van Meurs 88 jaar

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 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.

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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De Open Monumentendag in Leidschendam
Voorburg werd door wethouder Bremer officieel geopend in de H. Laurentiuskerk.
Behalve de kerk, de toren en vele kerkschatten kon men een speciale tentoonstelling bekijken. Ook was er nog een boekenmarkt van
de, opgeheven, Kringloopwinkel De Stal. Beiden werden druk bezocht.

Kleding is gemaakt naar oude
foto’s door Marjo van Veen

Expositie de Pauselijke
Zouaven

Na een maandenlange voorbereiding was er
op zaterdag 9 september een bijzondere tentoonstelling over de (Stompwijkse) Zouaven
in de H. Laurentiuskerk. Het idee om een tentoonstelling te maken over de Zouaven ontstond tijdens de besprekingen voor de jaarlijkse Open Monumenten Dag. Het onderwerp
‘De Zouaven’ leek een simpel onderwerp,
maar het was verre van dat. Er was verbazing
over (be)invloeden en intriges. Deze hadden
maar één doel voor ogen: ‘De eenwording van
Italië, De Risorgimento’.
De regerende Paus Pius lX van de Kerkelijke
Staat had een leger nodig en vroeg vrijwilligers, uit de gehele
wereld, om soldaat
te worden in zijn
pauselijk leger.
Deze vrijwilligers
waren de Zouaven
die tussen 1861 en
1870 de Pauselijke
Staat verdedigden
tegen de Italiaanse
nationalisten:
Graaf Camillo Benso
di Cavour, Giuseppe
Mazzini, Giuseppe
Garibaldi en
Vittorio Emanuele II. Zij worden gezien als de
Italiaanse ‘vaders des vaderlands’.

Door o.a. foto’s van Zouavenkleding en geld
uit alle landen die zij doorkruist hadden om
in Rome te komen, kreeg men een beeld
van deze Zouaven die bij terugkeer het
Nederlanderschap hadden verloren. Door o.a.
stamboomonderzoek van de Stompwijkse
Zouaven was van bijna alle Zouaven informatie van hun leven na Rome. Er is een heel
mooi boekje over verkrijgbaar. En de tentoonstelling zal ook nog in Voorburg te zien zijn.

Truus Knijnenburg

Familieberichten
Gedoopt

Op zondag 24 september zijn Zoya Laurisa
Elisabeth Petronella Sebastiǎo (foto onder) en
Milou Mariska Marianne Guijt gedoopt in de
Heilige Laurentiuskerk in Stompwijk door pastoor Broeders. De dopelingen zagen er prachtig uit in een witte jurk. De moeders droegen
een mooi gedicht voor en oma Petra had een
bijzondere slotgedachte, waarin symboliek en
historie van de doop en de twee families samenkwam. Wij heten Zoya en Milou van harte
welkom in onze parochiegemeenschap!

Uit Stompwijk meldden zich dertien mannen in dit pauselijke leger. Zij reisden via
Oudenbosch, Brussel, Parijs en Marseille
naar de Italiaanse havenstad Civita-Vecchia bij
Rome om als Zouaven tegen de nationalisten
te vechten.
De tentoonstelling gaf een overzicht van het
leven van deze strijders voor de paus.

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk -November|December 2017
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Activiteitenkalender van 1 november tot 21 december 2017

In de komende tijd zijn er weer allerlei
interessante, leerzame en inspirerende
activiteiten in en vanuit onze kerken.
Opgave is niet nodig, tenzij anders
vermeld. Meer informatie vindt u in de
Geloofsverkenning, Geloofsverdieping,
die achterin de kerken ligt. 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.

Heiligen uit de 18e
en 19e eeuw
In de catecheseseries van
de afgelopen jaren is door
de rijke bladzijden van de
kerkgeschiedenis heen gelopen: vroegchristelijke teksten, Middeleeuwse theologen, katholieke hervormers
uit de 15e 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: in de komende
periode passeren de pastoor van Ars,
Bernadette en Don Bosco de revue. Kleurrijke personen en dramatische levens. Met
een PowerPoint presentatie (en anekdotes)
volgen we hun leven in 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
meer avonden te volgen. Data woensdag 8
en 22 november en 6 december. Plaats en
tijd Josephpastorie van 20.00 tot 21.30
uur, met begeleiding van pastoor Smith.

Drieminutencatechese
Hoe leg je een geloofswaarheid uit in drie
minuten? Na het kijken naar nieuwe (teken)
filmpjes gaan we zelf even oefenen. Kunnen we in drie minuten uitleggen: Wie Jezus
is? Waarom kwaad in de wereld is? Wat een
Sacrament is? Enz. enz. Data donderdag 16
november en 21 december. Plaats en tijd
H. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30
uur. Door de filmpjes én pastoor Smith.
12
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Wat zegt de paus nu echt?

Citaat
paus Franciscus

Het geloof belicht door
Adrienne von Speyr

Een paus spreekt door middel van encyclieken, exhortaties,
apostolische brieven, motu proprio’s, bullen, brieven, preken,
toespraken en interviews. Dit is ook een rangorde.

“Het geloof is niet alleen
een cultureel erfgoed,
maar is een geschenk,
een gave, die ontstaat
uit de persoonlijke ontmoeting met Jezus en
het vrije en vreugdevol
aanvaarden van het
nieuwe leven dat het
geloof ons aanbiedt.” (3
maart 2014)

Zelden heeft iemand zo precies het geloof
beschreven. Woorden die ook weer het geloof
voeden, met inzichten en een verlangen om God
beter te leren kennen. Op de avonden worden
teksten uitgedeeld. Hoe kan…
God drie én een zijn? Jezus God én mens zijn?
Maria, maagd én moeder zijn? Jezus in de Hemel én in de Eucharistie zijn? De Kerk heilig én zondig zijn? Bidden ons veranderen? God
kenbaar én onkenbaar zijn?
Data donderdag 2 november en 7 december Plaats en tijd
H. Lodewijkpastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.

De interviews zijn dus het minst belangrijk en gezaghebbend en een encycliek is het meest gezaghebbend. De media lijken deze rangorde vaak precies om te
draaien…
Als we vragen: waar staat paus Franciscus voor, zal het antwoord vaak zijn: hulp aan
armen, zorg voor de schepping, toegankelijkheid en ‘medemenselijkheid boven de regels’. Is dit inderdaad wat paus Franciscus zegt? Wat bedoelt hij precies? Zegt hij nog
meer? Wat zijn de bijna dagelijks terugkerende oproepen in zijn preken?

November
1 Actuele thema’s uit de
maatschappij Wordt uitgesteld
Wat is precies Evangelisatie?
Wordt uitgesteld

Allerheiligen Hoogfeest
2 Allerzielen Gedachtenis van alle
overledenen gelovigen.
Zie ook pagina 2
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Twee avonden gaan we de paus laten
spreken over wat hem het meest ter
harte gaat. Data maandag 27 november en 11 december Plaats en
tijd Petruspastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Broeders.

22 Grote heiligen uit de 18e en
19e eeuw Bernadette Soubirous
(1844-1879), na Lourdes.. nog
ergens goed voor? Meer info
op linkerpagina

11
12
13 (Alpha-cursus)

23

14

24 Filmavond Teresa van Avila,
religieus leven in dienst van
de Kerk Romanuszaal, ingang

15 Wat is precies
Evangelisatie?

Het geloof belicht door
Adrienne von Speyr Zie rechts

December
1

Lange Mare. Inloop 19.00 u.,
19.15 aanvang. Door Marlène
Falke-de Hoogh pw. Met gesprek
na. Opgave hartebrugkerk@
kpnmail.nl

Wordt uitgesteld

Catechesebijeenkomsten uitgesteld
In de Kalender ziet u dat er diverse catecheseochtenden en –avonden zijn uitgesteld. Dit heeft
te maken met het feit dat onze pastoraal werker Bas van Pampus het een tijdje rustig aan moet
doen. Wij wensen hem van harte een goed herstel toe! 
De redactie van Rondom de Kerk

3

2
3 1e Zondag van de Advent

Bijbelstudie met begeleiding
door Marieke Maes. Lezingen van
een zondag. Antoniuspastorie,
20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is
welkom

6 H. Willibrord, bisschop, patroon

van de Nederlandse Kerkprovincie
Hoogfeest

5

14

6 Actuele thema’s uit de
maatschappij

15

(Alpha-cursus)

Wordt uitgesteld

16

Grote heiligen uit de 18e en
19e eeuw

17 3e Zondag van de Advent

Don Bosco (18151888), zijn dromen
waren geen bedrog.
Meer info links

25
26 Christus, Koning van het
Heelal Hoogfeest

7 Het geloof belicht door
Adrienne von Speyr
Zie hierboven

7

17

8 Grote heiligen uit
de 18e en 19e eeuw

18

27 Wat zegt paus Franciscus
nu écht? Zie hierboven

19

28 Zintuigen geestelijk
prikkelen Wordt uitgesteld

8 Maria Onbevlekt Ontvangen

29

9

30

10 2e Zondag van de Advent

De ‘domme’ pastoor
van Ars (1786-1859).
Zie hiernaast

9

20 (Alpha-cursus)
21 Actuele thema’s uit de
maatschappij Wordt uitgesteld

Wordt uitgesteld

13

Zie hiernaast

5

12 Zintuigen geestelijk prikkelen

4

16 Geloofswaarheid uitleggen in
3 minuten

4

11 Wat zegt paus Franciscus nu
écht? Zie hierboven

Bijbelstudie Bijzonderheden bij
16 november

Hoogfeest

18
19 Zintuigen geestelijk prikkelen
Wordt uitgesteld

20
21 Geloofswaarheid uitleggen in
3 minuten Zie linksonder.

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.
Rondom de Kerk - November|December 2017
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HARTEBRUG
klant
waardering
9,5

“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.

Uitvaartcentrum Casa Cara

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

Afsluiting

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.
De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

2017 nadert

In de tweede helft van januari 2018 is het motto
van de Actie Kerkbalans ‘Geef voor je kerk’.
U weet wel hoe belangrijk dat is om uw
geloofsgemeenschap in stand te houden!

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

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

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

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

DE
BO
ER
.N
L
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Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.

W

Uw betrouwbare partner in techniek

Vele installaties voor uw woning of bedrijf kunnen wij installeren en onderhouden. Onze gespecialiseerde monteurs
zorgen dat wij op elk aspect van ons werkgebied op de afgesproken tijd kwaliteit leveren. Dat betekent ook: zorg besteden aan het onderhoud van de installaties. Bij een storing kunt u
altijd een beroep doen op onze 24-uurs storingsdienst. Als service
hebben we veel onderdelen op voorraad, zodat de kans dat er op onderdelen gewacht moet worden heel klein is.

W

Technisch Installatie Bedrijf
DE BOER HAZERSWOUDE B.V.
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude
071-3419117

Op het rooster

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Begraafplaats Rhijnhof

Misschien goed om nog even na te kijken of u
uw toezegging bij de Actie Kerkbalans 2017 al
heeft overgemaakt? De penningmeesters van
uw kerk zien ernaar uit.

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.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

de toediening van het Sacrament van het heilig
Vormsel door pater Leo van Ulden. Een mooie
plechtigheid met uiteraard de zang van het Hartebrugkoor door hem zelf gedirigeerd. Ter gelegenheid daarvan heeft Theo zelf een compositie
geschreven op de Latijnse tekst van psalm 127.
Het koor heeft er hard op moeten studeren maar
heeft het uiteindelijk succesvol uitgevoerd. De
kers op de taart van een mooie dag!

Misdienaarsuitje
Taken van vrijwilligers gaan meestal volgens
een rooster. Lectoren, koren, collectanten, kosters, bezorgers en noem ze maar op. Ze staan
allemaal op het rooster van de kerk. Dat betekent dat er ook echt op hen gerekend wordt.
Vrijwilligerswerk is dus niet vrijblijvend. Maar
onmisbaar zijn ze wel. Er is geen kerk meer
draaiende te houden zonder die fantastische
mensen die een taak op zich nemen en zich
belangeloos inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Uit dankbaarheid werd er op
zondag 27 augustus veel lekkers voor onze
vrijwilligers op het rooster gelegd. De hamburgers en sateetjes werden vakkundig door onze
meesterbakkers Arno en Klaasjan geroosterd
en vonden gretig aftrek. Er stonden heerlijke
salades klaar (ook weer gemaakt door vrijwilligers!) en als besluit kwam de Italiaanse ijscoman het terrein van de Romanuszaal op om de
boel inwendig te blussen. Kortom: een gezellige middag zo aan het begin van weer een
nieuwe werkperiode met een nieuw rooster!

Gevormd
Vijf jaar geleden werd
Theo Goedhart aangesteld als dirigent
van het Hartebrugkoor. Sindsdien hoort
hij al helemaal
bij onze geloofsgemeenschap. Niet in
het minst door zijn
intensieve inzet om
de gezongen liturgie in de Hartebrugkerk op
een zo hoog mogelijk peil te brengen en te
behouden. Theo werd als jongvolwassene gedoopt in de Protestantse Kerk. Na vijf jaar ervaring in de katholieke traditie vond hij het tijd
worden om zich daar geheel bij aan te sluiten.
Op zondag 17 september werd dat bevestigd in

Traditiegetrouw hebben de misdienaars en
acolieten hun eigen jaarlijkse uitje. Op zondag
10 september is dat na de Mis begonnen in de
Romanuszaal met een heerlijke lunch. Enkele
ouders hadden voor een rijstschotel, mini-pizza’s en kaasbrood gezorgd. Dat gaf de jongelui
de energie die ze die middag nodig hadden voor
de georganiseerde activiteit: ‘Suppen’ door de
Leidse grachten, oftewel rechtop staand peddelen op een plank door het water. Eerst voorzichtig op de knieën maar al snel hadden de
meesten de slag te pakken. De jongsten gingen
samen met twee begeleiders op een jumbobord van wel zeven meter. Niet iedereen bleef
droog, maar dat gaf alleen maar meer plezier!
Na twee uur peddelen schoof iedereen moe en
voldaan aan in restaurant La Bota om daar met
de hele groep te gaan eten. Tot slot nog even

Vieringen

– Iedere zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering.
– Iedere donderdag 12.30 uur
Eucharistieviering in de dagkapel.
– Kinderwoorddienst op de eerste, derde en vijfde
zondag van de maand.

Agenda

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
5 en 19 november, 3 december.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Zondag 5 november en 3 december.

Ouderensoos in de Romanuszaal
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Dameskoor repetitie
Dinsdagmiddag om 15.00 uur o.l.v. Jeroen Pijpers In
de Romanuszaal.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie

langs de ijssalon en iedereen kon terugblikken
op een erg leuke dag. Heel veel dank aan Claire
Schuivens en Denise Zielinski die dit geweldig
georganiseerd hebben!

Bereikbaarheid van de
Hartebrugkerk
Zoals u ongetwijfeld gemerk
heeft, is er hard gewerkt
aan de herinrichting van de
Haarlemmerstraat en Lange
Mare. De Hartebrugkerk is
volledig in het voetgangersgebied komen te liggen en
kan slechts per auto bereikt
worden met een speciale
ontheffing. Wel kunnen personen met een mindervalidenkaart op het dashboard voor de kerk worden afgezet. Er zal helaas ook geen ontheffing
meer worden verleend voor het parkeren in de
Haarlemmerstraat tijdens de Kerstnachtmis. Op
zondag is het tot 13.00 uur gratis parkeren in de
binnenstad. Tevens op maandag t/m zaterdag
vanaf 21.00 uur. Daarnaast biedt het openbaar
vervoer mogelijkheden om vanaf korte afstand
de kerk te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat
de nieuwe inrichting zal bijdragen aan de mooie
uitstraling van ons kerkgebouw!

Woensdagavond vanaf 19.45 uur
o.l.v. Theo Goedhart in de Romanuszaal.

Hartebrugberaad
Dinsdag 21 november om 20.00 uur
in de bijsacristie.

Open kerk

Zaterdag 28 oktober 14.00 tot 16.00 uur
Allerheiligen/Allerzielen

Filmavond in de Romanuszaal

Vrijdag 24 november 19.00 uur Teresa van Avila.

Concert L.S.K.O Collegium Musicum
Zaterdag 9 december om 20.15 uur.
Zie www.collegiummusicum.nl.

Kerstconcert Hartebrugkoor
Zondag 17 december om 15.00 uur

Zie www.hartebrugkoor.nl.

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.

Benvenuti tutti i nostri ospiti
Hartelijk welkom aan onze gasten!

Vredesviering
‘De kracht van verbeelding’

Allerzielenviering
zondag 5 november

Onverwacht bezoek in de maand augustus van een aantal Italiaanse
studenten.Doorweekt van de voortdurende regen tijdens hun fietstocht door Nederland, streken de studenten neer op de stoep van
onze kerk. Het was te laat om elders onderdak te zoeken en in Italië
is het gebruikelijk dat men dan aanklopt bij een kerk.
Een Italiaanse scoutinggroep vond eveneens zijn weg naar onze
Petruskerk. Zij maakten een fietstocht door Zuid Holland en parkeerden tussentijds in verschillende steden. Leiden was voor hen een
interessante onderbreking waar zij zichtbaar van genoten. In opperbeste stemming vertrokken zij later richting Rotterdam.

De ‘Kracht van verbeelding’, het landelijk thema
voor de Vredesweek die van 17 tot en met 24
september plaatsvond. Dit was ook het thema
in de oecumenische vredesviering op zondag
24 september in de Maria Middelareskerk. Een
volle kerk heeft hierin van de voorgangers ds.
Ellis Ezinga en pastoraal werker Marlène Falke
een mooie boodschap ontvangen. De Kracht
van verbeelding werd door Jezus al gebruikt
door zijn vele parabels en metaforen die zo
bekend zijn. Zo werd in de Evangelielezing
door Jezus gewezen op de vogels in de lucht en
de leliën in het veld, zij maken zich niet druk
over de dag van morgen. Stel je toch eens voor,
leven als vogels in de lucht of leliën in het veld.
Wij mensen in de 21ste eeuw kunnen daar een
voorbeeld aan nemen. Zoals Jezus destijds met
deze vergelijking een nadruk legde op ‘elke
morgen heeft genoeg aan zijn eigen zorgen’.
Ofwel maak je geen zorgen, pieker niet maar
vertrouw op God om vrij te kunnen leven. Niet
meer vechten om erkenning, geen angst meer
als raadgever. De liefde en het vertrouwen dat
God ons zal voeden en kleden, net zoals de
vogels en de leliën. Dat is de basis voor vrede
in onszelf en de wereld om ons heen. Dat is
het vertrouwen van Sjaloom.

2 November is het Allerzielen. Wij gedenken
onze overledenen, in het bijzonder hen die het
afgelopen jaar zijn overleden, in de Eucharistieviering op zondag 5 november in de Antoniuskerk om 11.15 uur. Intenties kunt u opgeven
bij onze kosters of per e-mail secretariaat@
lamgodsleiden.nl.

Kerstactie 2017
Dit jaar willen we weer een Kerstactie houden.
Wijkcontactpersonen zullen in de dagen vóór
Kerstmis een attentie brengen naar parochianen die daarvoor in aanmerking komen. Voor
deze actie willen we in het weekend van 16 en
17 december na de vieringen een deurcollecte
houden. Wie de deurcollecte mist en toch een
bijdrage wil geven, kan dit doen op bankrekening NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP
Sint-Petrus o.v.v. ‘Kerstactie’. We hopen dat we
weer op u kunnen rekenen.
Cobi van Strien, Maria Rosdorff, Luud Hettinga

Jeugdzonden
Een oud
bericht uit
het Leidsch
Dagblad van
13 mei 1968.
Durven de
daders zich
misschien
te melden?

Werkzaamheden
Stichting Visie-R, een re-integratiebedrijf, gaat
beginnen met het schilderen van de kerk en
de pastorie. Ook de glas-in-loodramen en de
voorzetbeglazing worden aangepakt. Wij danken allen die met een extra financiële bijdrage
dit werk mogelijk hebben gemaakt.
De Beheercommissie

Projectkoor Kerstmis
Nog vóór het verschijnen van het volgende
Rondom zullen de repetities voor Kerstmis be-
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gonnen zijn. Daarom nu alvast dit seintje voor
doorgewinterde én lentefrisse projectkoorleden. De eerste repetitie staat gepland op
donderdag 23 november om 20.00 uur in het
parochiezaaltje naast de kerk. Zie ook www.
sintpetrusleiden.nl of neem contact op met
Ton van Schie, a.van.schie3@kpnplanet.nl.
Allemaal weer van harte welkom!

Doopviering najaar 2017
Als u uw kind wilt laten dopen, dan kan dat dit
najaar op zaterdag 11 november. De voorbereidingsavond is op woensdag 8 november om
19.30 uur in de Petruspastorie, Lorentzkade 16a.
Voor opgave en/of informatie kunt u contact opnemen met Pernelle Severijnen: 071 514 49 88
of pam.severijnen@planet.nl.

Volgeplant
Sinds een paar weken staan er zes prachtige
grote planten in de kerk. Deze zijn een donatie van LUBA, een uitzendbureau. Dat ging verhuizen en kon dit ‘woud’ niet meenemen. Via
via kwam bij de Petrus het verzoek binnen om
deze planten over te nemen. Dat was niet tegen
dovemansoren gezegd. De groep van de bloemversiering was blij mee. Het zijn bovendien planten die maar één keer in de zoveel weken water nodig hebben, dan ook wel meteen 6 liter!
Dus gebruiksvriendelijk. We zijn er blij mee en in
de grote statige Petrus staan ze prachtig.

Overleden
Dhr. Bernardus Johannes Janson
* 12-6-1934
† 3-8-2017
Mw. Maria Overdevest – Langezaal
* 14-10-1926
† 4-8-2017
Mw. Aafje Otten - Baas
* 27-2-1931
† 6-8-2017
Mw. Wilhelmina de Graaf - van Benten
* 9-11-1924
† 10-8-2017
Mevrouw Emerentia Hoogervorst - Kroon
* 29-9-1934
† 12-08-2017
Allerzielen
Op donderdag 2 november om 17.00 uur H. Mis
met samenzang. We gedenken dan de overledenen. Voor allen van wie wij het afgelopen jaar afscheid hebben genomen branden we een kaars
en na afloop kunnen de nabestaanden de kaars
en het gedachteniskruisje meenemen.

Vaste Vieringen
Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang of Cantorij

Zondagmorgen

Eerste en derde 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 8 november en 13
december.

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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Vol vertrouwen zong ook het kleine maar dappere kinderkoor, waar nodig ondersteund door
het Lam Godskoor, uitgebreid met wat krachtige reformatorische stemmen. Een mooie inspirerende oecumenische viering die op passende wijze met een gezamenlijke koffie werd
afgesloten. In het jaar van 500 jaar Reformatie
laat een oecumenische viering de kracht van
verbeelding gelden. Het in gemeenschap samenkomen en samen vieren geeft een vertrouwen op een toekomst van vrede. Sjaloom!
Hannie van de Boog

Nieuw koororgel
Een half jaar geleden ging het Breetvelt orgel

na jaren trouwe dienst dusdanig kapot dat wij
het advies kregen het niet meer te laten repareren. Het is nu vervangen door een orgel
dat gebouwd is in 1974 door H.J. Vierdag en in
1998 gerestaureerd door de orgelbouwer Pels
& van Leeuwen. De foto van de montage laat
zien dat een orgel geen eenvoudig instrument
is. “De klank is perfect afgestemd voor een niet
al te grote kerkzaal”. Aldus een citaat uit het
rapport van de Katholieke Klokken en Orgelraad Het orgel is 8 oktober ‘officieel’ in gebruik
genomen tijdens een toch al feestelijke Eucharistieviering (zie hieronder).

Zilveren dirigente
Dini Berbée werd op 8 oktober in het zonnetje
gezet: ze staat 25 jaar voor het koor. Eerst was
dat, volgens Bartjens sinds 1992, het Maria
Middelareskoor ‘St. Caecilia’. Na de fusie van
Leonardus, Antonius en Maria Middelares tot
Lam Godsparochie en na de sluiting van de
Leonardus fuseerden de twee resterende koren tot het Lam Godskoor. Al ruim 11 jaar wordt
het koor op het orgelklavier begeleid door
Theo Tetteroo: Dini en Theo, een gouden team!
Het koor is erg blij met hen allebei. Dini is na
al die jaren nog zeer gemotiveerd en heeft een
engelengeduld tijdens de repetities. In een
feestelijke viering werd ze toegezongen en
kreeg een onderscheiding van de Gregoriusvereniging: voor 40 jaar inzet voor de muziek
ten dienste van de liturgie. Want voordat Dini
bij het Maria Middelareskoor kwam, was ze al
15 jaar actief als dirigent. Verdiend!

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Elke Eerste Vrijdag van de maand is er om 10.00
in de Antoniuskerk een Eucharistieviering, met
daarna gezellig koffiedrinken. Er heeft zich een
vaste groep gevormd, maar wij zouden graag
meer mensen verwelkomen. Omdat er op
zondag niet altijd een viering kan zijn in de
Antoniuskerk, is dit misschien een mooie gelegenheid. U bent van harte welkom op vrijdag
3 november en vrijdag 1 december.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 30 oktober en maandag 27 november is er Eucharistieviering om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 26 november is er kinderwoorddienst
en zingen ‘De Vlammetjes’. Aanvang om 9.30
uur in de Maria Middelareskerk.
Op zondag 10 december, de 2e zondag van de
Advent, is er Kinderwoorddienst en zingt het
Lam Godskoor. Aanvang 9.30 uur in de Maria
Middelareskerk.

Bijbelavonden
Onder leiding van catecheet Marieke Maes
verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag
21 november om 20.00 uur in de pastorie van de
Antoniuskerk.

Maaltijd Plus
Rond de maaltijd met elkaar in gesprek over een
bijzonder onderwerp. Vrijdag 27 oktober in ‘De
Verdieping’, Stevensbloem 269, van stipt 18.00
uur tot ongeveer 21.00 uur. De eerstvolgende
Maaltijd Plus daarna is op vrijdag 1 december.
Iedereen is van harte welkom.
Intekenlijsten komen achterin de kerken
te liggen.

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

Bijzondere viering met Mobiel Theater Geurend Hooi

‘Kom 7 kijken’

Op zondag 19 november is een
bijzondere viering in de Regenboog. Geen preek, maar theater
ter overdenking. Mobiel Theater
Geurend Hooi zal het stuk ‘Onder
anderen’ ten tonele brengen. In
de straat, in de wijk, op school,
op het werk zijn we ‘onder ande-

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele
lading: ‘Kom eens even kijken’ . Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens
even komt kijken in De Bakkerij.

hoe de ander te benaderen.
Ton Snepvangers,
pastoraal werker,
werkzaam in Diaconaal Centrum de Bakkerij gaat daar in de
viering op in.

Afscheid van ds. Inge Smidt

Film La fille inconnue 13 december

Zondag 27 augustus nam de geloofsgemeenschap
van De Regenboog afscheid van haar voorganger,
Inge Smidt. Inge is 20 jaar verbonden geweest aan
de geloofsgemeenschap. Het afscheid bestond uit
een feestelijk dienst die om 14.00 begon. De kerkzaal was tot de laatste plaats bezet. Na het officiële afscheid was er volop ruimte om persoonlijk afscheid te nemen van Inge tijdens de receptie, met muzikale bijdragen van diverse groepen uit de Regenboog.
Het werd ondanks het afscheid dat altijd pijn doet een mooie middag.

De jonge huisarts Jenny doet niet open wanneer er na
sluitingstijd gebeld wordt. De volgende dag staat de
politie op de stoep: De vrouw die aanbelde is een jonge
onbekende migrante die dood werd gevonden. Jenny
voelt zich schuldig, wil haar fout goedmaken en gaat
op onderzoek uit. Een film die vragen oproept over de
grenzen van barmhartigheid en verantwoordelijkheid.
Opnieuw een topper van de broers Dardenne met veel
stof tot napraten. Woensdag 13 december Stiltecentrum De Regenboog. Aanvang 19.30 uur kosten € 5,-.

Impressie Workshop ‘God in de supermarkt’

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

Zondag 17 september was
een bijzonder leuke workshop ‘God in de supermarkt’. Workshopleider
Alfred Slomp bracht met
prikkelende stellingen,
filmpjes en opdrachten de
zaal goed in gesprek met
elkaar. Dierenwelzijn, geld,
biologisch, keurmerken,
CO2 uitstoot, fairtrade,
kinderarbeid en eerlijke
prijs kwamen in razend
tempo voorbij. Onbewust
de boodschappenkar volladen is er nu niet meer bij!

Nieuw boek leeskring ‘Er zijn’ van
Roel A. Bosch
Roel Bosch gaat op zoek naar typisch Keltische spiritualiteit, naar haar aandacht voor het hier en nu, voor
het beleven van de heiligheid van God in het alledaagse bestaan. Hij noemt het een soort ‘geaard geloven’.
Velen kennen Keltische zegenspreuken die God als
schepper, verlosser en voleinder bij elkaar houden.
De Kelten hadden zin voor poëzie en schoonheid.
Het boek laat op een speelse manier kennis maken
met de liederen, gebeden en anekdotes uit Iona. Elk
hoofdstuk sluit met een aantal verdiepingsvragen,
die een mooi houvast vormen voor ons gesprek.
Data 27 november en 22 januari Tijd 20.00 uur Plaats
De Regenboog Contact Daan Stigter, tel. 06 20 25 41
57. Maar men kan ook rustig gewoon binnenlopen.

Adventsactie 2017

Vredeswake 2017: ‘De kracht van verbeelding’

De parochie verleent in 2017 weer steun aan het
project in Rwanda. De Rwandese overheid heeft
CECYDAR, de lokale organisatie die het voor
straatkinderen opneemt, gevraagd om meer
kinderen op te nemen. In plaats van 40, zullen
70 kinderen een onderdak vinden. Deze nieuwe groep moet
integreren en worden begeleid. Daarnaast zijn er ook vormingsbijeenkomsten voor de ouders van deze kinderen. Ze
worden geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden en ze krijgen informatie over hoe ze aan inkomsten
kunnen komen. Deelnemende ouders durven het weer aan
om hun kind mee naar huis te nemen. Laten we in de hoopvolle verwachting van Kerstmis ons hart laten raken en onze
solidariteit tonen. Dan bouwen we mee aan een wereld waar
gerechtigheid heerst.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

“Het is beter een kaars aan te steken, dan het duister te vervloeken”. Met deze woorden en op de klanken van het wereldberoemde
lied van John Lennon, ‘Imagine’, begon op donderdag
21 september de jaarlijkse
Vredeswake. Een uur stilstaan bij vrede. Vredesorganisatie Pax koos voor de
Vredesweek dit jaar het thema ‘De kracht van verbeelding’. Een viertal sprekers
gaf daar een indringende,
persoonlijke visie op. De
korte voordrachten werden
afgewisseld met momenten

18

Rondom de Kerk - November|December 2017

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

De Bakkerij. Daarnaast nodigen
de spelers van de theaterproductie ‘Onder anderen’ u uit om
eens te kijken naar uw eigen
(voor)oordelen en verborgen
angsten voor ‘anderen’ en daarover met elkaar in gesprek te
gaan. En tenslotte is er die dag
ook nog een levensgroot bordspel met uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken. Dus ´Kom 7
kijken´ op zaterdag 11 november tussen 13.00 en
17.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude
Rijn 44b te Leiden. U bent van harte welkom.

Het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de
Zeven Werken van Barmhartigheid. Het afgelopen jaar is door diverse groepen hard gewerkt aan de
vormgeving van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven
Werken van Barmhartigheid. Op zaterdag 11 november
worden de resultaten van dit unieke kunstproject rond de
Zeven Werken getoond in een bijzondere tentoonstelling in

Verandering bij
Op de Kook toe
Omdat ze het
werken bij
Op de Kook toe
niet langer kan
combineren met
haar studie, heeft Gerda Pieters
besloten te stoppen bij het project.
Mede door haar vertrek wordt Op
de Kook toe met ingang van 1 oktober grotendeels door een team van
vrijwilligers gedraaid. Het project
blijft verbonden aan De Bakkerij
en wordt dus ook nog steeds vanuit het Diaconaal Centrum ondersteund. Petra Akkerman neemt
binnen het team van vrijwilligers
de coördinerende taken op zich.
U kunt haar bereiken via info@
opdekooktoe.nl of via 06 11 00 64
32. We wensen Gerda veel succes
met haar studie.

‘Oma gaat op stap’ zoekt vrijwilligers
Bij ‘Oma gaat op stap’ draait het om
persoonlijk contact. Daarom heb ik
met iedereen die zich opgeeft eerst
een persoonlijk kennismakingsgesprek. Op die manier leer ik iedereen kennen en daarbij is het natuurlijk ook fijn dat mensen weten wie
er achter het project zit. Door dit
gesprek kan ik zo goed mogelijk
kijken welke vrijwilliger er bij iemand past. Lijkt het u ook leuk om
samen met een vrijwilliger op stap

Rondom...
Uitsluiting

JAS zoekt vrijwilligers
van stilte en bezinning, muziek,
zang en toneel. Tot slot werd de
verbeelding geprikkeld met de vraag: wat
wordt jouw volgende
stap? Op witte papie
ren vredesduifjes konden de aanwezigen
hun volgende stap
noteren voor een prettigere samenleving,
een klein beetje meer
vrede in onze eigen
stad, en hun eigen
toekomstdroom.

te gaan? Bijvoorbeeld buiten
met de rolstoel een blokje om of
gezellig naar de stad? Of zou u
graag vrijwilliger willen worden?
Neem dan vooral contact met mij op!
Carijn Westeneng, 514 49 65 of cwesteneng@debakkerijleiden.nl. Zie ook www.omagaatopstap.nl.

Fotograaf: Els Timmers

ren’. Hoe gaan we met de
ander om, is er angst voor
de ander? Onder druk van
berichten in de media
en signalen op de sociale media van groeiende
onverdraagzaamheid
worden mensen onzeker

Fotograaf: Han de Bruin

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Project JA Statushouders (JAS) van de
gemeente Leiden in 2015 zoekt vrijwilligers die als mentor voor de statushouders willen fungeren. De statushouders zijn 24 uur per week bezig met
inburgering, en instroom naar school
of arbeidsmarkt. Een mentor is voor
2 á 3 uur per week een informele contactpersoon voor de nieuwkomers en
helpt bijvoorbeeld bij opbouw van een
sociaal netwerk, het leren van Nederlandse taal en cultuur. Interesse? Bel
of mail naar Juliëtte Bos, 516 58 57 of
j.bos2@leiden.nl. Meer info www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl.

Rabbijn Lody van de Kamp heeft na
20 jaar zijn lidmaatschap van het
CDA opgezegd. Hij herkent zich niet meer in deze politieke
partij. In dagblad Trouw zegt hij mede naar aanleiding
van de H.J. Schoolezing die CDA-leider Sybrand Buma,
onlangs hield in de onder meer het volgende:
“Hij had het weer over die joods-christelijke samenleving.
Wat mij betreft bestaat die niet. Tot eind 19e eeuw mochten we als Joden helemaal niets. Veertig jaar later begint
de Tweede Wereldoorlog, waarna, de geschiedenis is bekend, slechts een klein stukje van de Joodse gemeenschap
terugkeerde. Er volgde geldroof en een kille opvang.
En nu hebben we het dan ineens over ‘onze joods-christelijke samenleving? De gedachte die hierachter schuil
gaat is: ‘de moslims moeten we hier niet hebben’. Ik voel
me daar heel ongemakkelijk bij. Ik weiger mee te doen
aan een zogenaamde joods-christelijke samenleving die
gebruikt wordt om anderen uit te sluiten.” Ook zegt Van
de Kamp: “Ik kom net van een school in Amsterdam. Sommige jongeren zeggen: ‘Ik hoef niet te solliciteren, ze willen toch geen Marokkaan of Turk.’ De regering moet ook
verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden van
deze burgers.”
Dit relaas van rabbijn Van de Kamp zette mij behoorlijk
aan het denken, misschien u ook.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - November|December 2017
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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 email aan de Kinderhoek: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com.
Wie aan het einde van het seizoen
de meeste juiste antwoorden heeft
ingestuurd, krijgt van ons een
prijs!

D
IDENTITY CAR
IX)
Naam: Lodewijk (Louis
Woonplaats: Frankrijk
Geboortejaar: 1214
Feestdag: 25 augustus
Beschermheilige van:

een pastoraal werker
een vrouw of een man kan
zijn?
● een pastoraal werker de
priester of diaken in een
parochie helpt?
● anderen in een ziekenhuis of gevangenis werken?
● een pastoraal werker
theologie (studie over God
en Godsdienst) heeft gestudeerd?
● een pastoraal werker
een zending van de bisschop heeft?
● Marlène Falke en Bas
van Pampus pastoraal werkers zijn in onze parochie?

AGENDA JongerenInfo
9 november 19.30 Jongerenmis H. Lodewijk met borrel na

●

Frankrijk, kappers

Marlène Falke zich
zelf “de belhamel van de
regio Zuid” noemt?
(Letterlijk is de belhamel het schaap dat
voorop loopt met een bel
om zijn nek, de andere
schapen volgen de belhamel die op zijn beurt
voortdurend in contact
staat met de herder (de
Priester)
●

Heiligen van onze Parochie

Deel 2: H. Lodewijk van Frankrijk
goede wetten en zorgde er voor dat de mensen
eerlijk behandeld werden voor de rechtbank.
Vaak werd hij gevraagd om ruzies op te lossen
tussen andere koningen. Hij ging twee keer op
kruistocht en is in Noord-Afrika overleden. In
Frankrijk is Lodewijk beter bekend als Louis.
Veel steden en kerken dragen zijn naam. Zijn
standbeeld is niet moeilijk te herkennen: hij is
als koning gekleed met een kroon op zijn hoofd
en een scepter in zijn hand.

23 november Verdiepingsavond RKJLeiden
10 december Tour of Faith,
parochie Augustinus
14 december Jongerenmis
H. Lodewijk met borrel na
17 december Tienerbijeenkomst De Goede Herderkerk
met activiteit na de H. Mis.
Kijk om op de hoogte te blijven van alle RKJLeiden activiteiten op facebook.com/
RKJLeiden.

Info Tour of Faith zie Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.
Info tienerbijeenkomsten:
voor de jongens Paul van der
Lee ppvanderlee@gmail.
com, voor de meisjes Pauline
Buirma, pauline.buirma@
gmail.com.
Info Coeliclub bij Nicholas
Schoppink, nicholas.schoppink@kpnmail.nl of 071 523
65 56. Zie ook de Facebookpagina van de Coeliclub.

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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Op deze pagina weer een gesprek over het jaarthema van
Rondom de Kerk ‘Jongeren en
Roeping’. Deze keer komt Peter
van Lier (36) aan het woord.

17 november Coeliclub
19 november Tienerbijeenkomst Sint Josephkerk met
activiteit na de H. Mis

m de Vr
o
i
d

Marja Buis (37)
Vrijwilliger Lam Gods

12 november Tour of Faith
met de bisschop, SintWillibrordkerk,
Bergschenhoek

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Koning Lodewijk IX van Frankrijk was een
machtig man. Hij heerste over het rijkste
koninkrijk en het grootste leger van Europa.
Toch was God het allerbelangrijkste in zijn leven. Elke dag nodigde deze koning bedelaars
en andere arme mensen uit om bij hem in zijn
paleis te komen eten. Hij bouwde ziekenhuizen
en weeshuizen. Ook bouwde hij een prachtige
kerk, ‘La Saint Chapelle’, die je nu nog steeds
in Parijs kan bezoeken. Lodewijk maakte

In gesprek met Peter van Lier

Ron

Wist je dat…

Wedstrijd!

Jongeren Info

illigers
jw

✄

Kinder Hoek

Wat versta jij onder roeping?
Roeping is voor mij dat volgen wat God
in je hart heeft gelegd, dat uitzoeken.
Het heeft te maken met kind van God
zijn en hoe je dat concreet in je leven
invult en gaandeweg zichtbaar maakt.
Hoe voel jij je geroepen tot God?
Ja, ik heb een roeping, heb daar ook
veel over nagedacht en gesproken
met anderen. Ben ernaar op zoek
gegaan in USA samen met Franciscaanse broeders, waar ik een jaar
mee heb geleefd. Ik kreeg daar geen
verlangen om in te treden in die
gemeenschap, maar heb wel sterk
de ervaring van Gods aanwezigheid
gehad. Ook werd me duidelijk dat ik
in het kloosterleven iets miste, iets
van samen door het leven gaan, wat
ik in het huwelijk meer verwacht te
hebben. In december van dit jaar ga
ik trouwen.Ik voel me geroepen om
van God te getuigen op de momenten
dat dat kan, in mijn relaties, op mijn
werk, iets van Zijn aanwezigheid
laten zien aan mijn omgeving.

Wat staat in de weg bij roepingen
van jongeren ?
Niets, God kan alles en doet het, en kan
dus elke obstakel gebruiken.
Zo kan een verkeerde weg omgeleid
worden tot een goede weg. Maar je
moet wel goed leren te luisteren naar
dat wat je hart je ingeeft. En dat samen
met vrienden, raadgevers, gelijkgestemden. Zo waren en zijn CL (Communione e Liberatione, red.), de KCV
(Katholieke Charismatische Vernieuwing, red.), mijn familie zijn voor mij
wezenlijke voorbeelden voor mij in het
zoeken en vinden van mijn roeping.
Hoe kunnen roepingen groeien bij
jongeren, volgens jou?
Door een plek te maken waar ze zichzelf
kunnen zijn. Door ze te helpen naar hun
diepste verlangens te zoeken. Net als de
heilige Don Bosco, die jongeren opving
na school, met ze sportte en speelde,
ze onderwees, ze als vriend nabij was.
Voorbeeldfiguren die getuigen met hun
manier van leven werken aanstekelijk
voor roepingen.

Avond over eeuwig leven
Donderdag 28 september gaf pater Johannes
Pio van de Broeders van Sint Jan uit Den Haag
een lezing over het eeuwig leven, een onderwerp waar hij naar eigen zeggen een hele
reeks lezingen over zou kunnen geven.
De inhoud van de lezing was toegespitst op de theologische kant van het
onderwerp. Daarnaast zijn er ook talloze privé openbaringen; te veel om te
behandelen in één avond. Vragen als
‘wat is de hemel?’ en ‘waarom komen
ziel én lichaam aan het eind van de tijd
weer bij elkaar?’ passeerden de revue.
We hoorden over de hemel: het delen
in de volmaakte gelukkigheid van God
zelf. God wil dat de mens volmaakt gelukkig is en daarom moet de mens uit-

eindelijk in de hemel zijn zoals hij is
geschapen; ziel én lichaam. Voordat
we daar komen passeren we het
vagevuur voor een laatste zuivering.
Na deze zuivering zijn we in staat in
het Licht van God te leven.
Het was erg interessant!
Verdiepingsavonden van RKJ Leiden
zijn op elke vierde donderdag van de
maand. Met gesprek en natuurlijk
gezelligheid nadien. Van harte welkom!
Rik van Steenoven

Wat doe je?
Ik ben lector, ik vul, met de werkgroep, de woorden gebedsvieringen in, en ik zorg af en toe voor de
bloemversieringen in de kerk.
Hoe kwam het zo?
Ach, de mensen vragen het je. Ik begon als 6-jarige in het kinderkoor, ik ging de Mis dienen, ik
ging naar het jongerenkoor, inmiddels bij de
Petruskerk. Daar was het weer traditie dat iemand
uit dat koor ook lector was, dat deed ik graag. Na
de opheffing van het jongerenkoor bleef ik lector
in de Maria Middelares.
Mijn moeder, Ineke Buis, ze is inmiddels overleden, vroeg mij of ik wilde helpen met de Woorden Gebedsdiensten. Ik vind de voorbereidingsavonden met Marieke Maes erg inspirerend. Je
leert van haar goed Bijbelteksten lezen en er
worden mooie gesprekken gevoerd. Naderhand
ga je met zijn tweeën een viering voorbereiden,
we schrijven om de beurt de overweging. Toen ik
werd gevraagd om overwegingen te houden, heb
ik wel even getwijfeld. Ik vroeg me af of ik niet te
jong was. En of ik wel katholiek genoeg was. Maar
nu doe ik ook dat met veel plezier. En zo, terwijl je
allerlei dingen doet, groei je door. (Glimlachend)
Je zou kunnen zeggen dat ik nu zo’n 30 jaar vrijwilliger ben.
Waarom doe je dit?
Ik zet graag mijn talenten in voor deze gemeenschap. Zelf ben ik juf, ik kan een verhaal vertellen. En ja, soms, heel soms denk ik wel eens aan
stoppen. Maar dan denk ik meteen aan de mensen
in de kerk. Die vormen een fijne hechte gemeenschap, een gemeenschap die in woord en daad
naastenliefde ‘predikt’. Dat inspireert me, daar
doe ik het voor. Het is zo makkelijk om op zondag
lang in bed te blijven liggen of wat te gaan sporten. Je inzetten en je talenten gebruiken voor anderen geeft meer voldoening.
Wat zeggen Allerheiligen en Allerzielen je ?
Allerzielen is wel eens moeilijk voor me. Je hebt
iemand verloren die je dierbaar is. Maar het
smeedt wel een band. En dan is het mooi om stil
te staan bij iemand die je missen moet, het is
mooi om te beseffen hoeveel mooie herinneringen er nog zijn om te delen.
Allerheiligen? Heiligen maken het allemaal wat
menselijker en je komt ze soms op de meest
onverwachte plaatsen tegen. Ik was laatst te gast
bij mensen die overtuigd protestant waren. Ik was
mijn sleutel kwijt, en zij zeiden spontaan, zonder
erbij na te denken, dat ik Antonius maar om hulp
moest vragen. En natuurlijk, het hielp….
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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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