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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

“Veel voldoening van zichtbaar resultaat”
Wilbert Hettinga (71) neemt over een paar maanden afscheid als bestuurslid Bouwzaken. “We hebben in 2013, na een jaar als nieuw bestuur
van de nieuw gevormde HH. Petrus en Paulusparochie, een rooster van
aftreden gemaakt. Toen heb ik laten weten dat ik na 4 jaar wel als één van
de eersten wilde aftreden. Het wordt ook tijd voor een nieuwe generatie.”
Rondom de Kerk spreekt Hettinga bij
hem thuis voor dit afscheidsgesprek.
“Ik ben al vanaf 1978 actief in de
Petrusparochie, eerst als voorzitter
van de toen wat weerbarstige Parochieraad. In de jaren 90 was ik betrokken bij de herinrichting van de
Petruskerk en de bouw van appartementen in de pastorie en sinds 2000
lid van het kerkbestuur en daarna in
het overkoepelende parochiebestuur.”

Transparant werken
“Belangrijke projecten in mijn portefeuille Bouwzaken waren de herinrichting van de Meerburgkerk, nu
De Goede Herderkerk, de werkzaamheden aan de Josephkerk: casco, dak
en torens zijn weer pico bello.” Nu is
Hettinga nog bezig met de vervolmaking van de herinrichting van de
Sint Jan. En hij was betrokken bij de
verkoop van De Menswordingkerk
en de verschillende pastorieën: “Ja,
mijn achtergrond als makelaar en

aannemer komen hierbij goed
van pas. Ik ken de ins en outs
van het onderhandelen en het
aanbesteden van werk aan
aannemers. Wij volgen hierbij de heldere regels van ons
bisdom en hanteren het ‘vier
ogen principe’: altijd met z’n
tweeën gesprekken voeren,
voordat afspraken worden gemaakt. Zo is alles transparant
en controleerbaar.”
Belangrijk is ook de samenwerking met de vrijwilligers in
de lokale kernen om tot goede
besluiten te komen: “Die hebben immers veel kennis van de
lokale situatie.”

Geen zwart gat
“Ik ben dankbaar dat ik dit allemaal
heb mogen doen. Ik hoop dat mijn
opvolg(st)er, afkomstig uit de bouw
of de architectuur, net zoveel voldoening van zijn of haar werk gaat

Tocht met het Kruis op Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, de dag waarop de Kerk tegenwoordig stelt
dat Jezus sterft aan het Kruis. De plechtigheden van deze
heilige Dag, met Passie-Evangelie, Kruisverering en universeel gebed, zijn de kern van deze dag. Al vele jaren is
in Leiden ook de Tocht met het Kruis. Indrukwekkend, deze
stille tocht door het centrum van Leiden met de staties en teksten ter overweging. Hopelijk lopen
er weer veel mensen mee. Aanvang 16.15 uur bij de Hooglandse Kerk Einde bij H. Lodewijkkerk.
Daar is dan ook een sobere maaltijd. Opgave lodewijkparochie@gmail.com.

hebben als ik heb gehad. Het is inspirerend om in goede samenwerking zichtbare resultaten te kunnen
zien!” Nee, hij valt niet in een zwart
gat. Wilbert Hettinga heeft nog de
nodige bestuursfuncties. En hij is
samen met zijn vrouw Luud begonnen met golflessen: “Dat gaat best
goed!”
Rondom de Kerk wenst Hettinga alle
goeds toe en dankt hem voor wat hij
voor onze parochie heeft gedaan.
Hettinga is altijd bereid om met
mensen in gesprek te gaan die benieuwd zijn wat ‘Bouwzaken’ in het
parochiebestuur inhoudt. Interesse?
Bel of mail naar 071 514 31 91 of
wilbert.hettinga@hotmail.nl.

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 (ma tot en
met do van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16a,
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 16a,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26
of pwbasleiden@gmail.com.
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De naaste beminnen én God beminnen

Het Jaar van het Gebed
In voorgaande jaren stonden in ons
bisdom Rotterdam de daden van liefde centraal. Dit alles blijft natuurlijk
doorwerken en de aandacht houden.
Maar het christendom is meer dan
een ‘instelling voor goede werken’.
Naastenliefde is belangrijk maar niet
de kern van ons geloof, dat is de levende God! Bidden is telkens weer
terugkeren naar deze God van liefde,
Vader, Zoon en heilige Geest. In dit
Jaar van Gebed wordt daar in onze
parochie aandacht aan besteed, bijv.
door de mogelijkheid om dagelijks
naar de Mis te kunnen gaan of door
de lezingencycli ‘Eucharistische hei-

Jongerensynode,

uitgaan van de realiteit
In voorbereiding op de speciale
synode voor jongeren en hun
roeping wordt in het werkdocument de leefwereld van de jongeren geschetst. Daarin zijn grote
verschillen te zien:

ligen leren ons bidden’. (Zie pag. 1213, red.) Toch is de aandacht voor het
gebed en tijd er voor nemen niet zo
vanzelfsprekend. Dat ligt niet alleen
aan de ‘drukte’ en ‘afleidingen’, maar
dieper in ons hart. Misschien moeten
we eerst beginnen met te bidden om
een groter verlangen naar het bidden?!
Pastoor Smith

Opgroeien in een werelddeel waarin
vooral ouderen of vooral jongeren zijn
of waarin men vermoeid is en het christendom het aflegt (Europa, Noord-Amerika) of men een vitale Kerk (Zuid-Amerika, Afrika) tegenkomt. Het document
noemt terecht ook het verschil tussen
jonge mannen en jonge vrouwen, zij beleven hun jeugd op een andere manier

(nr.I.1). Wat het document doet, is van
de realiteit uitgaan.

Er is niet één ‘type’ jongere
Er is niet één ‘type’ jongere in de moderne wereld. Maar tot de realiteit behoort
ook dat God iedere mens kent, dus ook
iedere jongere. Jezus, God met ons, blijft
jongeren aanspreken, vormen en roepen.
“Als de roeping tot de vreugde van het
liefhebben de fundamentele vraag is die
God in het hart van iedere jongere heeft
gelegd, zodat ieders bestaan vruchten
zal dragen, is geloof zowel een gave van
boven als een antwoord op het je gekozen en geliefd weten.” (II.1)

Pastoor Smith

Oriëntatiedag priester-en diakenopleiding
Deze dag is dit jaar op zondag 25 februari vanaf
14.00 uur op de Priester- en Diakenopleiding
Vronesteyn, Park Vronesteyn 14 in Voorburg.
Denk je wel eens na over of het priesterschap of
het diaconaat iets voor je is: van harte welkom!
Je kunt met al je vragen terecht bij ondergetekende, rector van de priester- en diakenopleiding en natuurlijk ook bij de studenten die al
aan de opleiding op Vronesteyn zijn verbonden.
En ook bij de spirituaal, een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken. Je kunt
bijvoorbeeld praten of je gelooft dat je roeping
voelt, maar… Wil je nu al meer weten? Kijk op
www.vronesteyn.nl. Opgeven voor deze dag kun je bij
mij: 070 387 38 04 of 06 27 14 01 17 of via w.broeders@bisdomrotterdam.nl.
Graag tot ziens op 25 februari!
Rector Walter Broeders

Informatiemiddag Regio Zuid!
Op zaterdag 17 februari van 15.00
tot 17.00 uur is een eerste informatiebijeenkomst van de Regio
Zuid, sinds dit jaar gevormd binnen
onze parochie tussen de Petrus-,
Hartebrug- en Lamgods-kern.
De bijeenkomst is in de Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 in Leiden.
Tijdens deze middag, met afternoon tea en scones, informeren wij
u wat die Regiovorming inhoudt.
En wie erbij betrokken zijn en wat
het betekent voor u, als parochiaan,
als vrijwilliger en voor ons als parochiekernen. We willen zowel op het
gebied van catechese, diaconie en
liturgie komen tot een goede samenwerking. Zo hopen we te komen tot

een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Regio Zuid. Tijdens de
bijeenkomst vertellen we u graag
meer! Iedereen is van harte uitgenodigd om met ons mee te denken en
ideeën met ons te delen. Aanmelden
is niet nodig maar vinden we wel
prettig: kijk op pagina’s van de
Hartebrug, Lam Gods en Petrus voor
de e-mailadressen en telefoonnummers van de secretariaten. Heeft u
kinderopvang of vervoer nodig, laat
het ons weten! Graag tot 17 februari!
Victoria Twist, Jan Akerboom, Pernelle
Severijnen, Hannie van der Boog,
Leny van Loon, Irma Leune,
Claar-els van Delft & Marlène Falke

Diaken George Brink over zijn roeping
“Al jong had ik het idee dat ik geroepen werd om later
voor de Kerk te gaan werken. Hervormd opgevoed,
dacht ik toen dat ik dominee zou worden. Of pater,
want ik had een katholiek vriendje en de Katholieke
Kerk trok me toen al aan.”
Werd je meteen diaken? Of deed je
eerst wat anders?
“In mijn puberteit ging ik een tijdlang
niet meer naar de kerk. Wilde eerst meer
te weten komen over hoe de mens in elkaar zit. Ik ging psychologie studeren.
In die tijd trad ik toe tot de Katholieke
Kerk. Ik werkte in het bedrijfsleven en
de gezondheidszorg, en deed vrijwilligerswerk voor de Hartebrugkerk. In de
negentiger jaren besloot ik dat ik helemaal voor de Kerk wilde gaan werken.”
Wat bracht je ertoe om diaken te
worden?
“Ik heb serieus overwogen om priester
te worden. Maar tijdens de theologiestudie ontdekte ik, dat mijn eerste roeping toch het huwelijk was en niet het
celibataire priesterschap. Ik trouwde en
werd pastoraal werker in een parochie

en geestelijk
verzorger
in een verpleeghuis.
De bisschop
vroeg mij, of
ik belangstelling had voor de diakenwijding. Dat
had ik: die wijding betekent voor mij
dat mijn werk voor de Kerk niet zomaar
een beroep is, dat ik weer kan opgeven,
maar een levenslange toewijding aan de
Kerk. Diaken blijf je tot je dood.”
Wat inspireert je in het diaken zijn?
“De diaken vertegenwoordigt Christus
de Dienaar. Dienstbaar zijn in de Kerk,
tot eer van God. Dienstbaar zijn aan
kwetsbare mensen, zieke en verdrietige
mensen, hen helpen hun hart te openen
voor de liefde van God voor ieder mens.”

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. Ook worden roepingsverhalen van heiligen belicht, met een klein stukje op deze pagina, en de rest van het verhaal op de website. Deze verhalen van heiligen kunnen ons helpen op onze roepingsweg.

Van drankverslaafde tot man
van gebed
Twaalf jaar was
Matt Talbot (18561925) toen hij
voor het eerst
dronken door de
straten van Dublin waggelde.
De pubs waren
blij met hem. Als hij geen geld meer had,
verkocht hij zijn schoenen, dronk ‘op krediet’ of ging stelen. Matt was alcoholist.
Niet de enige in de familie en in Dublin
honderd jaar geleden. Tot zijn achtentwintigste zou hij blijven drinken! Later zal hij
spreken over “verloren jaren”. Wat bracht
de ommekeer? Een Kerk die met eindeloos
geduld opriep om het drinken af te zweren. Op een avond gaf Matt daaraan gehoor. Hij ging naar een priester. “Begin
maar met drie maanden”, zei de priester
verstandig. Matt biechtte en de dag erna
ontving hij de H. Communie. Dat was het
begin van een nieuwe weg! Elke ochtend
ging hij weer ter Communie en bleef zo
drie maanden van de drank af! Op eigen
kracht had hij dat nooit gered. Evenmin
zijn verdere leven dat bestond uit bidden
en daden van naastenliefde. Lees verder
www.rondomdekerk.nu.
op

In gedachten
Veertigdagentijd
veertig dagen vasten,
bidden en mediteren
je dagelijks iets ontzeggen
en dagelijks wat ontberen
veertig lange dagen
in je eigen woestijn
Jezus’ lijden overwegen
dicht bij Hem willen zijn
in gebed en offer
aan Zijn goedheid denken
en Hem danken dat Hij ons
verlossing wilde schenken
maar ook om al uit te zien
door inkeer en bezinning
naar het feest van Zijn Verrijzenis;
naar Pasen: de grote overwinning!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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Beste lezers van Rondom de Kerk!
P A S T O R A A L
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.
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Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

O
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RELIGIAONLINE .NL
opent medio februari.
Wij zijn nu al telefonisch te bereiken
onder nummer 06 44 010 579
E-mail: religialeiden@gmail.com

Uitvaartverzorging

Levendaal 103 - Leiden

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.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
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

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
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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

T E A M

‘Jaar van Gebed’ van start
Op de eerste zondag van de Advent heeft onze bisschop Van den Hende, in onze eigen Hartebrugkerk, het ‘Jaar van Gebed’ uitgeroepen. (Zie ook
pagina 2, red.) Een aanleiding voor ons als Team
om stil te staan bij ons eigen gebedsleven.
Voor de een is dit het bidden van de getijden, voor een
ander het ‘door de dag heen biddend op Jezus georiënteerd blijven’. De een bidt graag teruggetrokken in stilte, terwijl de ander geniet van het gedeelde
gebed met anderen. Voor allemaal geldt dat het een
middel is om de relatie met Jezus als de levende en
Verrezen Heer gaande te houden. Een persoonlijke
band die voorwaarde is voor ons pastorale handelen,
ons gebed voor anderen en niet in de laatste plaats
voor het onderhouden van onze roeping. Als het om
roepingen gaat op 25 februari is er op Vronesteyn weer
een oriëntatiedag voor wie nadenkt over diaconaat en
priesterschap. (Zie ook pagina 2, red.)

Tour of Faith op weg naar Panama in Leiden!
Zaterdag 27 januari hebben we met elkaar
een bezinnende en
informatieve ochtend gehad over het
H. Triduüm en zijn de eerste afspraken gemaakt voor een
verdere voorbereiding in de Regio’s om het H. Triduüm
met elkaar zo mooi mogelijk te kunnen vieren. Met
Palmpasen zijn wij gastparochie voor de Tour of Faith
op weg naar Panama. Een jongerenbijeenkomst van
het bisdom Rotterdam in de Sint-Petruskerk.
Samen met het bisdom wordt hard gewerkt aan de
voorbereiding van dit evenement. Ons team begeleidt
enkele workshops. Dit alles als voorbereiding op de
Wereld Jongerendagen in Panama en niet in de laatste
plaats op De Goede Week en Pasen.

In deze uitgave van onze Rondom vindt u weer veel informatieve artikelen vanuit onze geloofsgemeenschappen,
en onder veel meer: catechese, diaconale activiteiten,
de Vastenactie en Wereldgebedsdag, dit jaar voorbereid door vrouwen uit Suriname. Van harte aanbevolen!
Weer veel inspiratie toegewenst bij het lezen deze Rondom de Kerk.
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

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

Geleidelijkheid bij regiovorming
De winter is al een poosje op weg. Betekent dat ook dat we in winterslaap zijn en dat er dus niets gebeurt? Nee, gelukkig niet. Als ik
terugdenk aan de laatste vergaderingen van het parochiebestuur
dan zie ik steeds een paar onderwerpen die een belangrijke plek op
de agenda hebben. Zo zijn bouwzaken vaak belangrijk.
En dat is terecht. De pastorie van de H. Laurentius
wordt huisvesting voor
huisartsen, in de Sint Jan
wordt nog gewerkt. In de
Hartebrugpastorie is een
appartement gemaakt (zie
ook pagina 15, red.) en bij
de Petrus wordt geschilderd. Er zijn ook plannen voor bouwprojecten. Zo denkt de Lodewijk na
over een herbestemming van een naast de kerk gelegen pand (zie ook
pagina 7, red.). En er zijn nog verkoopactiviteiten rondom panden.
Al deze zaken houden zich niet aan een winterslaap.

Maatwerk bij regiovorming
Een ander punt dat ook steeds op de agenda staat is, de regiovorming.
In de vergadering van het parochiebestuur worden recente ontwikkelingen en de voortgang besproken en wordt nagedacht welke acties
nodig zijn om de regiovorming in beweging te houden. Die acties zijn
altijd maatwerk. De ene regio is nu eenmaal niet de andere. Belangrijk
is dat regiovorming in beweging blijft.
Het is goed om nogmaals het doel van de regiovorming te noemen: het
voor elkaar krijgen van drie vitale regionale geloofsgemeenschappen
over 10 jaar.

Bidden voor Bas en voor roepingen

Komen tot vitale gemeenschap

Juist als het om jongeren gaat, om
catechese, het contact met de scholen missen we in ons team de inbreng
van onze collega en medebroeder Bas.
Langzaam maar zeker werkt hij samen
met zijn gezin aan zijn herstel. Als team houden we regelmatig contact en proberen we hem door ons gebed
te steunen. Hoe mooi zou het zijn als we dat als parochie gezamenlijk zouden doen. Bidden voor Bas. En
mocht u dan nog wat tijd over hebben natuurlijk ook
voor de bijzondere roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieus leven en de meer algemene roepingen tot de functies en bedieningen in de kerk, zoals
die van pastoraal werker, catechist en de vele taken
die door vrijwilligers worden verricht.
Laat ons bidden …
Marlène Falke-de Hoogh

Dat houdt op dit moment dus in: het zoeken naar manieren om lokale
gemeenschappen te laten samenvloeien tot een vitale regionale gemeenschap met gemeenschapsgevoel, geestkracht, met voldoende vrijwilligers en met een gezonde exploitatie. Dit proces gaat dus allereerst
over mensen en pas later over gebouwen. Tijdens het samenvloeiingsproces kan een regio onderzoeken welke kerkgebouwen in haar regio het
meest geschikt zijn om een bijdrage te leveren aan het einddoel. Als een
regio dan besluit om een gebouw af te stoten dan verliest men wel een
gebouw, maar niet de gemeenschap. Want die is dan al samengevloeid.
In dit proces kiest het parochiebestuur voor zorgvuldigheid en voor de
weg der geleidelijkheid. Niet de weg van stilstand of achteruitgang.
Het bestuur bidt iedere vergadering om wijsheid. Ik moedig u aan om
ook te bidden, zowel in uw persoonlijke leven als voor onze parochie.
Een mooie manier om invulling te geven aan dit Jaar van Gebed! Veel
wijsheid en zegen toegewenst.
Namens het bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie, Kees van Hees
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018

5

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: lodewijkparochie@gmail.nl.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

15 maart Senioren en KBO Mis

Bericht uit Haïti

Donderdag 15 maart om 10.00 uur is de eerste
Senioren en KBO Mis van dit jaar.
Zoals u weet, biedt de parochie vier keer per
jaar een Mis aan speciaal voor senioren en
leden van de KBO. Hiervoor wordt de Ridderzaal omgebouwd tot ‘dagkapel’. Deze zaal is
goed toegankelijk en makkelijk te verwarmen.
Na de Mis worden de tafels zo gezet, dat er
koffie op kan. Een mooie manier om de Heer
én elkaar te ontmoeten. Diaken Clavel en
pastoor Smith zijn aanwezig. U kunt hen gerust
aanschieten met vragen of verzoeken.
Info (voor vervoer) bij Annelies Cremers:
06 28 84 50 45 / annelies.cremers@gmail.com.

Pastoor Verdieu stuurde dit bericht voor de Advent:
“Haïti beleeft nu een corruptiecrisis op alle niveaus.
Politieke autoriteiten zijn corrupt. Ze doen niets om de bevolking te helpen. In mijn parochie is het ellende en armoede. De
inwoners werken nu niet meer. De leerlingen hebben te maken
met voedsel gebrek. Veel kinderen slapen in de klas. Ze hebben
honger. Ze worden ziek.
Sinds maandag 27 nov. was ik in
het ziekenhuis met een leerling
die ziek was geworden in de klas. Nu gaat ze een beetje beter.
Het is niet nodig om jullie te vertellen hoezeer de missie heel
moeilijk is in Haïti.
Bedankt voor jullie aandacht. Ik stuur jullie de foto van het
kind.
Goede adventzondag!

Pastoor Verdieu”

Sint Josephnoveen en
Hoogfeest
Eind januari zijn we op zondag onze weeknoveen tot Sint Joseph begonnen. Zeker in het
Jaar van Gebed weten we hoe belangrijk het is
om Gods hulp te vragen op voorspraak van de
heiligen. Maandag 19 maart is het Hoogfeest
van Sint Joseph. Zondag 18 maart vieren we dit
met een parochiebrunch na de Mis (5e Zondag
van de Veertigdagentijd). Dan geven we u een
update over de Sint Josephkern.

Actie Kerkbalans vorig jaar en nu
Het nieuwe jaar is alweer op weg en dat betekent aandacht voor het financiële wel en wee
van onze kern in de Actie Kerkbalans.
Ook in het afgelopen jaar stond deze actie in
de belangstelling en dit leidde tot een redelijk
resultaat. Ons kerkbalanskantoor leverde zo’n
30 aanmeldingen op voor eenmalige-, of jaarincasso’s. Meerdere parochianen hebben zich
voor enkele jaren verbonden via de formulieren van de Belastingdienst. Dit alles leverde in
totaal zo’n 23.000 euro op en dat is een mooi
resultaat! Een aantal parochianen stort uit eigen beweging een- of meermalen per jaar een
kerkbijdrage op onze rekening. Natuurlijk zijn
we daar erg blij mee.
We proberen door het jaar de kosten zoveel
mogelijk in de hand te houden, want uiteindelijk zijn we als Beheercommissie allemaal
‘zuinige huisvaders’. Elk jaar zijn er de nodige
rekeningen voor energie, belastingen en verzekeringen, onderhoud en andere zaken voor
het gebouw. Verder kost het belangrijkste in
ons gebouw, het vieren van de Eucharistie, ook
het nodige.
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We hebben het boekjaar 2017 min of meer
neutraal kunnen afsluiten: dat geeft weer
hoop voor de toekomst.
Ook dit jaar vraagt de Actie Kerkbalans uw aandacht onder het motto: ‘U doet toch weer mee?’
Hiervoor reiken we machtigingsformulieren uit.
Voor alle, ons bekende, ingeschreven parochianen is er een brievenronde. Wellicht leidt die
tot een aantal een- of zelfs meermalige stortingen. Met uw steun bereiken we wederom een
mooi resultaat!
Ton Cremers
Penningmeester Beheercommissie

Woensdag Kruiswegstaties
In de Veertigdagentijd houden we tijdens de
woensdagavondmissen de statiesdiensten. Bij
enkele Kruiswegstaties wordt de Liturgie van
het Woord gehouden. De preek geeft een korte overweging bij de staties. De Eucharistische
Liturgie volgt aan het hoofdaltaar. Net als de
Rozenkrans heeft de devotie van de Kruisweg
het vermogen ons hart te raken en ons tot
directe getuigen te maken van de Verlossingsmysteries.

Extra aandacht voor
3 maart
15 maart
18 maart
Aswoensdag

Pater Pio Gebedsgroep
ouderenviering
brunch
Mis om 19.00 uur (9.00
uur in Lodewijkkerk en
17.00 uur in Petruskerk)

Goede Week en Triduüm
Palmzondag
11.30 uur
Avond van Barmhartigheid
maandag 26 mrt. 19.00 uur
Dinsdag 27 mrt. Extra biechtgelegenheid
na de Avondmis
Witte Donderdag 19.00 uur in Lodewijkkerk
(gezamenlijk met Joseph)
Goede Vrijdag
15.00 u. kruisweg + 19.00 u.
plechtigheden in Lodewijkkerk (gezamenlijk met
Josephkerk)
Stille Zaterdag 9.30 uur Lauden met overweging in Lodewijkkerk
Paaswake
21.00 u. in Sint Josephkerk
(gezamenlijk met Lodewijk)
Pasen
11.30 uur

Vaste Vieringen
Zondag
11.30
17.00

Eucharistie met Kinderwoorddienst,
crèche-ruimte en erna koffie
Poolse Mis

18.30
19.00

Aanbidding
Mis

Woensdag

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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Kinderwoorddienst
elke zondag

Extra aandacht voor

Sinds een paar weken is er elke
zondag Kinderwoorddienst. Na
het Gloria en collectagebed kunnen kinderen van 3 tot 7 jaar
via de aanbiddingskapel naar de
parochiezaal komen of gebracht
worden. Tijdens de Liturgie van
het Woord horen zij daar het
Evangelie in ‘hun eigen taal’ en
wordt er wat geknutseld. Na de
gebeden van de gelovigen tijdens de collecte komen de kinderen weer terug. De aanbiddingskapel blijft natuurlijk een goede plek om met de allerkleinsten te zijn, ‘geluidsdicht’, maar de H. Mis
is toch te zien en te horen! Info of wil je meewerken: gezininleiden@gmail.com.

Babyhuis op Steenschuur 17

Jacobuspelgrims in de Lodewijk

Na jaren leegstand en het afwegen van allerlei bestemmingen is er
eindelijk goed nieuws te
vertellen over ons pand
naast de Lodewijkkerk.
Het Leidse architectenbureau ‘Veldman | Rietbroek | Smit’ is bezig met
de onderzoeksfase en
gaat daarna door met de
bouwvoorbereidingsfase.
De begane grond wordt
verbouwd tot een multifunctionele ontmoetingsruimte met doorgang naar de kerk en de
tuin. Deze ruimte wordt uitermate geschikt voor
groepen, catecheseavonden, lezingen en meer.
Op de bovengelegen verdiepingen verwelkomen we met trots ‘Het Babyhuis’. Dit huis biedt
opvang aan baby’s, voor wie ouders tijdelijk
niet kunnen zorgen en biedt woonruimte met
begeleiding aan hoogzwangere en pas bevallen vrouwen.
Met deze bestemming krijgt het pand een
diaconale functie die past bij onze Rooms
Katholieke identiteit. Wij vragen uw hulp om dit
initiatief tot een goed einde te brengen: met
uw gebed voor het hele proces en stichting het
Babyhuis en met de zoektocht naar vele vrijwilligers. Aanmelden kan via info@het-babyhuis.nl. Als laatste een verzoek tot financiële
steun om het pand te verbouwen en een passende huur te vragen. Donaties kunt u overmaken naar NL93 RABO 0335 5223 51 t.n.v. HHPP
Lodewijk Leiden o.v.v. ‘verbouwing Babyhuis’.
Meer info op www.het-babyhuis.nl. Op onze eigen website komen updates over de voortgang.

Stefan Tax

Zaterdag 17 maart wordt Leiden ‘overspoeld’
door Santiago-gangers. De Nederlandse Vereniging van Sint Jacob ontvangt alle leden deze
dag in Leiden. In de middag zal een aantal van
hen ook de oude pelgrimsstatie bezoeken…
dat is nu onze H. Lodewijkkerk. Ooit stond hier
een pelgrimsverblijf met een Jacobuskapelletje. Maar er is genoeg dat nog aan de heilige
Jacobus herinnert: het
windvaantje boven op
de toren, het beeld
boven de hoofdingang
en het schilderij rechts
van het priesterkoor.
Dat de pelgrimstocht
de reizigers stap voor
stap dichter bij de Heer
moge brengen, op
voorspraak van Jacobus
Maior.

22 feb. 22 mrt.

Rozenkrans voor
roepingen
8 en 22 feb. 8 en 22 mrt. Jongerenmis
6 feb. 6 mrt.
Opus Dei bezinningsavonden voor dames
21 feb. 21 mrt. Opus Dei bezinningsavonden voor heren
Aswoensdag.
Mis om 9.00 u. (17.00 u.
in Petruskerk en
19.00 uur in Josephkerk)

Goede Week en Triduüm:
Palmzondag

10.00 uur en 18.00 uur
(English)
Maandag 26 mrt.19.00 uur Avond van
Barmhartigheid in
Sint Josephkerk
Dinsdag 27 mrt. Extra biechtgelegenheid na de Avondmis
Witte Donderdag 19.00 uur
(samen met Joseph)
Goede Vrijdag 15.00 u. kruisweg en
19.00 u. (plechtigheden
samen met Joseph)
Stille Zaterdag 9.30 uur Lauden met
overweging
Paaswake
21.00 uur in de Joseph
Pasen
10.00 uur en 18.00 uur
(English Mass)

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00
18.00

Koffie, kids en meer
Dit is een maandelijks terugkerende high tea
voor Christelijke ouder(s) met jonge kinderen.
Om elkaar beter te leren kennen, inhoudelijk te
spreken en met/voor elkaar te bidden. Er wordt
afgesloten met een gebedsmoment in de Kapel. Voor Christelijke gezinnen met jongste kind
onder de 4 jaar. 9.30-11.30 uur op de vrijdagen:
2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 7 juli (Tuinfeest).
Locatie: Parochiezaaltje (en tuin bij mooi
weer) Kosten: geen. Contact: gezininleiden@
gmail.com / 06 19 46 02 27. Organisatoren:
Caroline van Halem-Tax - Petra Tax-Lexmond –
Pauline van Berkel-Thomeer - Margaretha
Mijhad-van Voorst tot Voorst.

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

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
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
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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.

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

paro

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

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.

Vrijwilligersprijs Zoeterwoude

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

zondag 21 januari zong dit koor voor het eerst
tijdens de H. Eucharistieviering. Per jaar zal dit
koor op projectbasis tijdens enkele vieringen
zingen.
Ben je tussen de 12 en 20 jaar en hou je van
zingen? Meld je aan bij dirigente Veronique van
der Hulst-de Vries via: veronique_de_vries@
hotmail.com.

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

Weblog Uit de Schaapskooi

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
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

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

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

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

Opmerkelijk

Van der Luit

Een moderne online drukkerij

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 521 32 31. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

met traditionele service.
Bezoek ons op EasyPrint.nl

Kijk ook op www.monuta.nl/leiden
www.easyprint.nl
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Nieuw-Vennep

Op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Zoeterwoude, ontvingen Freek en José Versteegen
de Vrijwilligersprijs van Zoeterwoude, in de
vorm van het bronzen beeldje ‘Medemens op
handen gedragen’, uit handen van wethouder
Kees den Ouden.
Freek Versteegen zet zich als lid van de
Beheercommissie al jarenlang in voor De
Goede Herderkerk. Hij is penningmeester, coördineert een deel van het beheer en is lid van
het Parochiebestuur van HH. Petrus en Paulus.
Daarnaast is Freek altijd zeer actief geweest
voor RKVV Meerburg, begeleidt hij bij zorgboerderij De Boerderijn mensen met een beperking en schrijft hij boeiende artikelen voor
Suetan, het blad van Oud Zoeterwoude.
Zijn echtgenote José maakt zich al een kwart
eeuw meer dan verdienstelijk voor de lokale
sport, onder meer als sportinstructeur bij Meer
Bewegen voor Ouderen. ”Inwoners aanzetten
tot bewegen, is voor José bijna een levenstaak”, aldus de wethouder in zijn toespraak.
Freek en José, van harte gefeliciteerd!

Koren in De Goede Herder
Enkele jaren geleden zijn de dames- en herenkoren van Menswording- en Meerburgparochie tot één groot Goede Herderkoor samengevoegd.
In het afgelopen jaar is er een uitbreiding van
het aantal leden gekomen en krijgt het koor
veel complimenten over de wijze waarop men
vieringen opluistert. Ook ons jongerenkoor
kent een lange traditie, is in den lande zeer
bekend en vervult als JongerenMiddenkoor
een eigen rol in de liturgie. De gezinsvieringen
worden muzikaal ondersteund door ons enthousiaste Kinderkoor. En sinds kort heeft De
Goede Herder zelfs een vierde zangkoor: het
Tienerkoor voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Op

kele stukken religieus erfgoed uit De Menswording een passende plaats gekregen in
onze Goede Herderkerk. Vijf kruisjes die ooit
de muur sierden van De Menswording zijn nu
geplaatst in de opbaarruimte Anna Martinakamer.
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.

Wekelijks verschijnt onze weblog Uit de
Schaapskooi met de Schriftlezingen van de
zondag, alle misintenties, mededelingen,
nieuws uit parochie, overlijdensberichten en
wetenswaardigheden vanuit het Bisdom en
Wereldkerk. De moeite van het lezen waard!

www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Jozefaltaar wordt gerestaureerd
Regelmatig berichten wij in Rondom de Kerk,
weblog en nieuwsbrief over de voortgang
van diverse restauratiewerkzaamheden in de
kerk. Want een jaar na de celebratie door onze
bisschop, is het werk nog lang niet gedaan.
Recent zijn onze enthousiaste vrijwilligers
begonnen aan de restauratie van de schilderingen rond het Jozefaltaar. Ook hebben en-

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: 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 3 februari en 3 maart.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Overleden:

8-11 Pieternella Johanna Mimi Bik-v/d Nat,
90 jaar
19-11 Adriana Johanna Thorn-Vinkestijn, 93 jaar
22-11 Johanna Maria van de Geijn-Mol, 91 jaar
3-12 Hendrikus Jacobus Antonius Smit, 88 jaar
9-12 Johannes Christianus van der Meer, 89 jaar
14-12 Petronella Johanna Theresia KockenWensveen, 83 jaar
15-12 Beate Maria Lutz, 31 jaar
18-12 Bernardus Wiegman, 93 jaar
20-12 Theresia Hendrika van der Star-Kuipers,
87 jaar
23-12 Theodora Wilhelmina Schoonwater, 87 jaar
29-12 Johannes Laurentius Hendrikus Vorst, 88 jaar
4-1 Christina Maria Josephina de GoedeJuffermans, 83 jaar
8-1 Catharina Maria Hermes-Zandvliet, 97 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.

Veertigdagen, wat een tijd! Om je te bezinnen, om te denken hoe je leeft, wat je neemt
en wat je geeft. Deze dagen de moed te hebben om op weg te gaan. Tegen stromen in te
roeien, en te vertrouwen, dat je het ook kunt.
Geloof te hebben, dat God ons doet groeien
en ons wil helpen. Het is ons licht, niet onze
schaduw, waar we het meest bang voor zijn.
We vragen ons af: wie zijn wij dat we briljant,
prachtig, talentvol zouden zijn? Wie zijn we
eigenlijk om dat niet te zijn? We zijn kind van
God. Er is niets verlichtends aan om je klein
te maken, opdat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. Als we ons eigen licht
laten schijnen, doen anderen hetzelfde. We
zijn juist bedoeld om te stralen.
We zijn geboren om de glans van het licht,
dat in ons is, te laten zien. Dat kan alleen,
wanneer we God blijven vragen of Hij Zijn
vuur in ons ontbranden doet: om ’s nachts
een lichtstraal te mogen zijn en op de dag
een glimp van Gods zon. Wanneer we zo op
weg naar Pasen gaan dan komt God jou en
mij tegemoet.
Margreet Onderwater, gebedsleider

Kerstvieringen 2017
Met tevredenheid kunnen we terugblikken op
sfeervolle vieringen in een prachtig versierde
kerk. Vooraf is er veel werk verzet, ook door
de andere vieringen (KBO en school). Er is
wat afgesjouwd! Er werd schoongemaakt,
ingericht en gewerkt aan liturgie en boekjes. Koren repeteerden en zetten hun beste
beentje voor. De Kerststal werd opgebouwd
en zoals gezegd werd de kerk weer prachtig
versierd.
De koster had nog net geen bed staan maar
heeft vele uurtjes in de kerk ‘gebivakkeerd’.
Drie prachtige vieringen op Kerstmiddag en
Kerstavond en twee op 1e Kerstdag. Fijn dat

er weer zoveel mensen samenkwamen rond
het Christuskind in de kribbe. Heel veel dank
aan allen die een bijdrage leverden!

Oudjaarsviering

Op zaterdagavond 30 december sloten wij
het kalenderjaar af met een Eucharistieviering in de Christus Dienaarkerk. Mooi om
met elkaar terug te kijken en Gods zegen te
vragen over het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Na de zegen door pastoor Broeders was er
een sfeervol samenzijn onder genot van koffie en/of een glaasje glühwein met natuurlijk een oliebol of appelflap, gebakken door
enthousiaste parochianen.

Onder het credo ‘KERK ZIJN WIJ SAMEN’ startte in januari de Actie Kerkbalans 2018. Met
binnenkort de verbouwde en verfraaide Sint
Jan in het vooruitzicht, doen wij ook in 2018
weer een beroep op uw saamhorigheid en
vrijgevigheid. De instandhouding van onze
Kerkgemeenschap, ons kerkgebouw en alles
wat daarbij hoort, kost nu eenmaal geld. Uw
jaarlijkse bijdrage is onontbeerlijk voor de instandhouding hiervan.
Wij rekenen graag weer op uw hulp en financiële ondersteuning. Geef vóór en óm je kerk!
Een vernieuwde Sint Jan die onze gemeenschap weer nieuwe inspiratie zal geven en
troost zal bieden wanneer dat nodig is.
Bij voorbaat
onze dank!

Het Prinsenkoor verzorgt de viering onder
leiding van dirigent Bram Soentjens, die we
graag eens in het zonnetje willen zetten.
Bram is een geboren Limburger. Met veel gevoel voor Carnaval, want hij is daar ook een
keer Prins Carnaval geweest. Hij kwam tien
jaar geleden naar Den Haag om daar aan het

Conservatorium te studeren
voor dirigent van symfonieorkesten. Hij was ook dirigent van de Sint Jans fanfare
in Zoeterwoude. En hij wil
graag het Prinsenkoor op een
hoger niveau helpen zingen.
Er wordt veel gedaan aan de
uitspraak, nieuw repertoire,
meerstemmige en ook Engelse liederen horen daarbij. Zoals ‘The Exodus song’ en ‘You have got a friend’,
om maar wat te noemen. Maar het moet om
het geheel gaan, benadrukt hij: “We zingen
voor de mensen”.
Daar kunnen de zangers over mee praten.
Naast de Carnavalsmis, zingen ze ook in tehuizen met ouderen en bij gehandicapten. Bij een
van die optredens was volgens de verpleging
een man die drie maanden niet sprak, maar
tijdens hun concert daar weer mee begon.
Bij zulke gebeurtenissen houden ook de OudPrinsen het niet meer droog…
In de kerk wordt nu ook met behulp van een
beamer gezongen. Zodat de boekjes daarbij
dicht kunnen blijven. Waarschijnlijk zal dat
meer contact geven.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Kerstmis met de school
in de kerk
Op 21 december hebben wij Kerstmis gevierd
in de H. Laurentiuskerk. Nadat we op school
heerlijk genoten hadden van een kerstdiner,
zijn we met alle kinderen en ouders naar de
kerk gegaan om te genieten van een prachtige
kerstmusical. Zowel leerkrachten als leerlingen
hebben hier hun medewerking aan verleend.
Ook was er een heus Kerstkoor geformeerd
van leerlingen en juffen. Zij zongen de sterren
van de hemel! Gelukkig konden alle aanwezigen lekker meezingen en hebben we er zo met
z’n allen een mooie avond van gemaakt. Bij de
ingang van de school hadden we een mooie
Kerststal staan om in de stemming te komen.

Kees Jan Visser

Prachtig plafond

Van CD naar Sint Jan
FAMILIEBERICHTEN
Overleden

09-11 Helena vd Hoeven-van Leeuwen
24-11 Willibrord Luiten
12-12 Quirinus van der Hoeven

75 jaar
64 jaar
85 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 2018

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

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Carnavalsmis H. Laurentiuskerk
11 februari

Actie kerkbalans 2018

In 2018 gaat het er dan echt van komen, het
afscheid van de Christus Dienaarkerk en de
heropening van de Sint Jan. Op woensdagavond 9 mei, de vooravond van Hemelvaart,
zal de laatste viering in de Christus Dienaarkerk zijn. De her-inwijding van de Sint Jan,
door mgr. Van de Hende, is op 1e pinksterdag, 20 mei. In de dagen tussen Hemelvaart
en Pinksteren zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden in en rondom
beide kerken, zowel om ‘gedag’ te zeggen
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tegen de CD als om ‘kennis’ te maken met de
Sint Jan. We hebben veel vrijwilligers nodig
die in die periode een steentje bij willen dragen, op welke manier dan ook. Aanmelden
kan via het redactie-adres bovenaan deze
pagina.

Mocht u in de gelegenheid zijn om het
zondag 11 februari mee te maken, kijkt
u dan ook eens naar boven, naar de
schilderingen in onze monumentale gerestaureerde kerk. De H. Laurentius kerk
in Stompwijk werd omstreeks 1873 gebouwd. Het betreffende plafond bestaat
uit dwarsliggende planken! Dit in tegenstelling wat velen denken te zien. Men
verwacht dat het tegels zijn! Dit komt
door de vorm van de beschildering: sjablonen. Deze sjablonen zijn opgezet en
beschilderd. Als men goed kijkt zijn er
ter hoogte van het altaar sommige stukken te zien waar men niet ‘uitkwam’!
Architect Magry, de ontwerper van onze
kerk, was een leerling van de bekende
architect Cuypers en daar kwam het
ontwerp van de sjablonen vandaan! In
het Centraal Station van Amsterdam is
ook gebruik gemaakt van dergelijke sjablonen. Al met al heeft het plafond in
onze kerk een historische meerwaarde.

Rienus Odijk

Familieberichten
Overleden

Foto Hans Mooiman

Veertigdagen op weg naar Pasen

11 november Huub van Santen

83 jaar

15 november Louis Soonius

68 jaar

24 november Willibrord Luiten

64 jaar

2 december Fred Rosier

60 jaar

22 december Alida van Veen Otto

63 jaar

25 december Toos de Bruin- v/d Hoeven

81 jaar

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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Activiteitenkalender van 5 februari tot 25 maart 2018

Stille Omgang
In de komende tijd zijn er weer
allerlei interessante, leerzame
en inspirerende activiteiten in en
vanuit onze kerken. Opgave 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 staan op pagina 22 en 23, Jongerenmissen en
-activiteiten op pagina 20.

Wereldgebedsdag 2 maart
‘God zag dat het goed was’
Op vrijdag 2 maart om 20.00 uur is
de jaarlijkse Wereldgebedsdag, deze
keer in de Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht in Leiden. Dit jaar
heeft de oecumenische vrouwenkring in Suriname de liturgie van
deze viering voorbereid.
Het thema is ‘En God zag dat het goed
was’. Ze maken ons duidelijk, dat dit
Bijbelwoord slaat op de ongelooflijk
rijke flora en fauna van bijvoorbeeld
Suriname. En Gods goede schepping is ook te zien in de schoonheid
en grote variëteit van mensen. Waar
mensen uit verschillende etnische en
culturele groepen in vrede bij elkaar
wonen, daar kun je zeggen: ‘God zag
dat het goed was’. Want zo heeft God
zijn schepping bedoeld.
Gebed en actie gaan hand in hand.
We collecteren voor verschillende
projecten in Suriname. Na de viering
is bij koffie en gebak gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Info Barbara
Heubeck-Duijts, 071 522 34 03.

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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Film en
Spiritualiteit

Je moet het een keer hebben meegemaakt!
Dit jaar is de Stille Omgang op zaterdag 17 maart. Ook dit jaar gaat er weer een
bus met mensen uit Leiden en omgeving naar Amsterdam. Voorafgaand aan de
Omgang wordt de H. Mis gevierd in de Papegaai, een oude kerk aan de Kalverstraat. Rond een uur of twee zijn we weer in Leiden terug.
Elk jaar wordt in Amsterdam herdacht dat
daar in de Middeleeuwen een ‘Eucharistisch
wonder’ plaatsvond. Wat gebeurde er? Een
zieke man die zojuist de Communie ontvan-

Februari
5

gen had, moest overgeven. Het braaksel
werd in de open haard gegooid, waar de
nog niet verteerde hostie in het vuur bleef
zweven. Nadat een priester de hostie had

opgehaald, bleef de hostie in het huis van
de zieke terugkomen. Sinds jaar en dag
wordt dit wonder herdacht in de Stille
Omgang van Amsterdam, een voettocht
in stilte door nachtelijk Amsterdam langs
de plaats waar het wonder heeft plaatsge-

Maart
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1 Adrienne von Speyr († 1967)

14 Aswoensdag

6

Verplichte vasten- en onthoudingsdag. Begin van de Veertigdagentijd

7 Eucharistische heiligen
Dezeheiligen laten ons
zien hoe het geloof mensen kan sterken. Daarom
laten we hen aan het
woord over de Eucharistie. Thomas van Aquino,
Gertudis van Helfta, Julliana van
Cornillon, Pater Eymard, Marthe
Robin, Johannes Paulus II en vele
anderen. Josephpastorie, van 20.00
tot 21.30 uur. Door pastoor Smith

8
9 Film en Spiritualiteit Gandhi.
Zie rechterpagina

10

15 Bijbelleesavond
Met lezingen van een zondag. Pastorie Antonius, 20.00 tot 22.00 uur.
Begeleiding door Marieke Maes

17 Informatiebijeenkomst
Regio Zuid Zie pagina 2!
18 1e Zondag Veertigdagentijd

Prachtige dvd inleidingen over het
geloof. In 15 landen op 50 locaties
gefilmd. Met inleidingen van bisschop Barron,
met nadien
gelegenheid
voor reactie en
vragen. Trailer
op www.catholicism.nl. Pastorie Lodewijk,
van 20.00 tot
21.30 uur. Door
pastoor Smith

19

3
4 3 Zondag Veertigdagentijd
e

5

18 5e Zondag Veertigdagentijd
Brunch Joseph. Zie pagina 6

19 Hoogfeest H. Jozef
Bruidegom van de H. Maagd Maria

20
21 Eucharistische heiligen
Info bij 7 februari

22 De Passie preken …
Devoties, afbeeldingen en teksten uit de
traditie van het overwegen van Christus’
Lijden. Vanaf de Evangeliën tot en
met paus Benedictus XVI. Van 20.00
tot 21.30 uur, Lodewijkpastorie.
Door pastoor Smith

Info bij 7 februari

8
9 Film en Spiritualiteit

Bijbelleesavond Antoniuspastorie.

Selma. Zie hiernaast

22

Info bij 15 februari

10

23

11 4e Zondag Veertigdagentijd

24

Zondag Laetare

25 2e Zondag Veertigdagentijd

12 Catholism
Gebed en Geestelijk leven. Info bij
12 februari

26 Catholicism
Liturgie en Eucharistie. Info bij
12 februari

28

Zie hierboven en pagina 20

7 Eucharistische heiligen

20

27

17 Stille Omgang

6

Info bij 7 februari

12 Catholicism Christus en de Kerk.

16

2 Wereldgebedsdag
Zie hiernaast

16

21 Eucharistische heiligen

11

De teksten van deze mystica en theologe lijken actueler dan ooit. We
lezen een tekst en bespreken die
samen. O.a. over Maria, de Kerk, de
Biecht, de Mis, het lijden … 20.00
tot 21.30 uur, Lodewijkpastorie.
Door pastoor Smith

vonden.
Meer informatie
en opgave www.stilleomgangleiden.nl of
bel of mail naar Willem Bakermans, willem.
bakermans@live.com, tel. 06 51 42 10 79.
(Zie ook pagina 20, red.)

13
14
15 Senioren en KBO Mis
Zie pagina 6

23
24
25 Palmzondag Intocht van Jezus in
Jeruzalem. Begin van De Goede Week.

Tour of Faith
15.00 uur in de
Petruskerk, op
weg naar de WJD
in Panama! Zie
pagina 5 en 20.

Ook in dit voorjaar is er weer op
vrijdagavonden ‘Film en Spiritualiteit in de Romanuszaal,
achter de Hartebrugkerk, ingang
Lange Mare. Aanvang 19.15 uur.
Deze reeks films gaat over roeping
en de inzet voor vrede en gerechtigheid: ‘Zij hadden een droom’.
Op 9 februari Ghandi. Deze film
vertelt de geschiedenis van
Gandhi, een jurist
in het koloniale
India. Door zijn
acties van geweldloos verzet
weet hij een einde
te maken aan de Engelse overheersing. Zijn naam is synoniem aan
een levenshouding die de loop der
geschiedenis heeft gewijzigd en
nog steeds een inspiratiebron is
voor miljoenen mensen.
Op 9 maart Selma. In deze film
over het leven van
Martin Luther
King staat de
monumentale
protestmars van
Selma naar Montgomery in 1965
centraal met als
inzet een einde te maken aan de
ongelijkheid in stemrecht voor
Afro-Amerikaanse kiezers.
Op 6 april Invictus. Het verhaal
van ‘Invictus’
speelt zich af na
de val van het
Apartheidsregime. Nelson
Mandela is net bezig aan zijn eerste
termijn als president. Hij gebruikt het wereldkampioenschap rugby om decennia
van wantrouwen en haat tussen de
blanken en zwarten in Zuid-Afrika
te beëindigen. Hierbij krijgt
Mandela hulp van François
Pienaar, de aanvoerder van het
Zuid-Afrikaanse rugbyteam.
Begeleiding Marlène Falke-de
Hoogh, pastoraal werker. Opgave
hartebrugkerk@kpnmail.nl.
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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HARTEBRUG
Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

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.

Echt iets lekkers!

Hartverwarmend

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud
BROOD- EN

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen

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

info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Het is zondagochtend 24 december. Kerstsfeer
alom in Leiden, de ijsbaan is open, de Kerstmarkt en de winkels trekken veel publiek. En in
de Hartebrugkerk? Daar worden alle bezoekers
die ochtend getrakteerd op glühwein. Een hartverwarmend gebaar op een koude ochtend!

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

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

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

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

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

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.

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.

Met veel klokgelui en een officiële opening in
onze kerk is op zaterdag 20 januari de actie
Kerkbalans 2018 in Nederland van start gegaan.
Met het thema ‘Geef voor je kerk’ willen wij ook
langs deze weg graag een beroep op u doen
voor een financiële bijdrage voor de Hartebrugkerk: een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een
plek om te vieren en te geloven. We willen een
plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid
bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook
het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de
actie Kerkbalans. Geeft u om onze kerk? Doe
dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn
én blijven voor de mensen om ons heen.
Uw persoonlijke financiële bijdrage zien wij
graag tegemoet op onze bankrekening: NL29
INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage
Hartebrugkerk Leiden.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48
Uitvaartcentrum Casa Cara

Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018

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

In memoriam
Op woensdag 3 januari overleed onze oudparochiaan en koorlid Tiny de Goede op 83jarige leeftijd. Tiny blijft in onze herinnering
als een lieve en opgewekte vrouw. Ze heeft
jarenlang met veel plezier in het Hartebrugkoor gezongen en ook bij het Dameskoor. De
Eucharistieviering bij haar uitvaart vond plaats
op woensdag 10 januari in De Goede Herderkerk te Zoeterwoude. Uiteraard was het Dameskoor van de Hartebrugkerk erbij aanwezig
om haar zingend uitgeleide te doen.

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.

Waardering

Eerste Heilige Communie
Shaedon, Elias, Juliëtte, Kosano, Julia en Lamar zijn op zondag 21 januari vol nieuwsgierig
enthousiasme begonnen aan de voorbereiding
voor de Eerste Heilige Communie. We wensen
hen een hele mooie tijd toe naar de grote dag
op Pinksteren!

Pater Leo van Ulden is verhuisd
Pater Leo was tot 2 januari woonachtig in
Voorhout. Echter, de drang om terug te keren naar zijn geboortestad Leiden werd hem
te groot. In onze pastorie hebben we daarom
plaats gemaakt voor een onderkomen. Dat
betekende een interne verhuizing van het
secretariaat, het archief en de vergaderkamer.
Dat hebben we graag
gedaan want pater
Leo is zeer welkom in
ons midden. We hopen dat hij nog vele
jaren met plezier en
in gezondheid gebruik
kan maken van zijn
appartement in de
Haarlemmerstraat.
Zijn adres is nu:
Haarlemmerstraat 106,
2312 GD in Leiden.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie
Woensdagavond vanaf 19.45 uur o.l.v.
Theo Goedhart in de Romanuszaal.

De Zonnebloem
Bijeenkomst op zondag 11 februari.

Vastenactiviteit voor de kinderen

Agenda
Bep Verhoogt (l.) en Marian van der Krogt.
Twee enthousiaste alten van het Hartebrug-

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
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Begraafplaats Rhijnhof

Actie Kerkbalans

koor. Ze zijn al 25 jaar lid en dat laat het koor
niet ongemerkt voorbij gaan. De dames zijn
zelf verbaasd dat het al 25 jaar geleden is dat
ze zich aansloten bij het koor. Als je met veel
plezier zingt en je je thuis voelt in het gezelschap, dan vliegt de tijd. Het Hartebrugkoor is
blij met zulke trouwe leden. Een onderscheiding van de Gregoriusvereniging valt hen ten
deel, een dikke zoen van de voorzitter, felicitaties en applaus van het hele koor.
Het Hartebrugkoor repeteert op woensdagavond in de Romanuszaal en heet iedereen
van harte welkom die eens kennis wil komen
maken, en misschien wel 25 jaar wil blijven!
Raadpleeg de website voor meer informatie:
www.hartebrugkoor.nl.

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
4 en 18 februari, 4 maart.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Zondag 4 februari en 4 maart.

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.

Zaterdag 17 februari om 14.00 uur in de
Romanuszaal.
Zaterdag 24 maart om 14.00 Palmpaasstokken
maken in de Romanuszaal.

Museum Greccio

Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen
in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand
na de viering van 11.00 uur.
Tevens op aanvraag bij Jan van Loon,
tel. 071 514 03 81.
Zie ook www.greccio.webklik.nl.

w w w . h a r t e b r u g . n l
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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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.

Voedselbank Leiden

Dopen in het voorjaar

In Nederland leeft meer dan een miljoen
mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste mensen door ze
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om
deze mensen van voldoende eten te kunnen
voorzien, werkt de voedselbank samen met
bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
De Petrus is ook inzamelpunt voor de Voedselbank Leiden. Heeft u nog houdbare levensmiddelen over? U kunt ze inleveren in de speciale
krat. Elke eerste maandag van de maand worden de producten opgehaald. Fijn als we op u
kunnen rekenen!

Doopvieringen in het voorjaar van 2018 vinden
plaats op zaterdag 10 februari om 15.00 uur
en zaterdag 14 april 14.00 uur. De voorbereidingsavonden zijn op woensdag 31 januari en
woensdag 4 april om 19.30 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16A. Voor
meer informatie en/of opgave kunt u contact
opnemen met Pernelle Severijnen: tel: 071 514
49 88 of pam.severijnen@planet.nl.

Kerstsamenzang in de Petruskerk

Eerste Heilige Communie
Zaterdag 17 maart stellen de kinderen, die zich
voorbereiden op de Eerste heilige Communie,
zich voor tijdens de H. Mis van 19.00 uur.

Palmpaasstokken maken
Op woensdagmiddag 21 maart kunnen de kinderen van 14.00 tot 16.00 uur palmpaasstokken maken in de parochiezaal, links van de Petruskerk. Op zaterdagavond 24 maart is er een
gezinsviering met Palmpasenprocessie.

De windmotor van het kerkorgel

Op zondag 17 december, de laatste zondag
vóór Kerstavond, werd in een sfeervol aangeklede Petruskerk de jaarlijkse Kerstsamenzang
gehouden. Jan Upperman bespeelde het orgel
en Coen Huisman had de algehele leiding. Er
stonden diverse traditionele liederen op het
programma, zoals Wij komen tezamen, De
herdertjes lagen bij nachte en natuurlijk Stille
nacht. Marlène Falke-de Hoogh zou het welkomst- en slotwoord spreken, maar zij was helaas verhinderd door familieomstandigheden.
Wilbert Hettinga nam voor haar de honneurs
waar. Miranda Elfrink las het eigentijdse Kerstverhaal Een heel bijzondere Kerststal voor en
het projectkoor gaf een try-out van hun nieuw
ingestudeerde L’ Adieu des Bergers á la Sainte
Famille van Hector Berlioz. Voor de kinderen
was een aparte rol: zij mochten Er is een kindeke voorzingen en kregen muziekinstrumentjes
voor de begeleiding van Midden in de winternacht. Na afloop werd een collecte gehouden
voor de revisie van de windmotor van het orgel
en de samenzang werd afgesloten met een
glaasje glühwein of warme chocolademelk.
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Het werk aan de kerk houdt nooit op. Is het
niet het buitenonderhoud, stormschade, de
Kerstversiering, dan vraagt de motor van het
orgel onze aandacht. Deze zit op het meest
verborgen plekje, onzichtbaar voor iedereen,
achter het orgel verborgen. Bij het stemmen
van het orgel ontdekte de orgelstemmer dat
de motor niet lekker liep en lawaai maakt.

De schoepen aan de motor zuigen de lucht aan
die door de pijpen geblazen moet worden.
Door welke pijpen, een keuze uit ruim 1300
stuks, dat regelt de organist letterlijk met handen en voeten. Dan te bedenken dat er per minuut 20 m3 lucht door de pijpen gaat.
Zonder motor geen geluid, dus revisie is noodzakelijk, want hij is te repareren.
Maar uiteraard zijn daaraan weer de nodige
kosten verbonden en vragen wij u de komende tijd de collecteschaal met wat extra’s te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor.

Overleden

Het Lam Godskoor heeft op 4 januari op passende wijze afscheid genomen van haar nestor, de 98-jarige Ko Zonneveld. Gedurende 22
jaar heeft hij op eminente wijze zijn baspartij
gezongen. Vele parochianen genoten van zijn
mooie sonore stem. Jammer genoeg ging zijn
gezichtsvermogen steeds verder achteruit,
waardoor hij teksten en bladmuziek niet meer
kon lezen.
In de viering werd Ko bedankt voor al zijn
inzet en ontving hij het erelidmaatschap van
het Lam Godskoor. Ko, namens ons allemaal:
veel dank!
Philip Dankloff

Dhr. Bernardus (Ben) Pols
* 31-1-1923
+ 16-11-2017
Weduwnaar van mw. L. Pols-Bergers
Dhr. J. M.H. (Hans) Paulissen
* 26-6-1933
+ 4-12-2017
Echtgenoot van mw. I. Paulissen - Zaaijer
Dhr. R. (Reinier) van Wanrooij
* 9-1-1940		
+ 7-12-2017
Mw. M.H. (Maria) van Niekerk - Vergeer
* 2-3-1922		
+ 28-12-2017
Weduwe van dhr. W. J. van Niekerk

Kinderkruisweg

Op Goede Vrijdag 30 maart is er om 15.00 uur
Kinderkruisweg in de Petruskerk

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 tweede woensdag van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en
Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op
14 februari en 14 maart.

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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Ko Zonneveld erelid Lam
Godskoor

PS: het Lam Godskoor zoekt versterking.
Iets voor u? Repetities zijn op de woensdagavond. Tenor, bas, sopraan of alt? Kom
eens kijken of het bevalt.

Actie Kerkbalans 2018
De Actie Kerkbalans 2018 is bij het verschijnen
van deze Rondom alweer (bijna) achter de rug.
Dank voor alle toezeggingen en bijdragen die
al zijn ontvangen en voor alle toezeggingen
en betalingen die nog zullen volgen. We vertrouwen erop dat we met uw hulp ook in 2018
financieel rond kunnen komen.

Einde project
Noodhulp / De Bakkerij
Medio 2015 kwam een werkgroep bij elkaar
en deze besloot om na de eerdere projecten
voor Longevus en Eritrea, als nieuw goededoelenproject te kiezen voor een doel dichtbij
huis. Het werd ‘Individuele noodhulp’ van het
Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden:
“om de ergste pijn te verzachten, omdat geregeld mensen – oud en jong – de eindjes op

sommige momenten niet
meer aan elkaar kunnen knopen”.
Jacqueline Schoonwater, diaconaal werker, en Ton Snepvangers, coördinator van De
Bakkerij, kwamen op een
zondag na de viering vertellen over deze schrijnende realiteit en wat door De Bakkerij daaraan wordt gedaan. De
werkgroep werd enthousiast
en ging aan de slag. De koffiepot na de zondagse viering
kreeg weer een bestemming.
De koekjes- en taartacties
van Eva Kessler werden gepromoot. Mezenkastjes en windmolentjes (zie foto) werden
gefabriceerd. En er volgden vele andere acties,
waaronder een zeer geslaagd lunchconcert. In
totaal € 7.697,52 kon in drie jaar aan De Bakkerij worden overgemaakt.
De werkgroep kijkt terug op een geslaagde

periode. Ze hadden er samen
ook plezier in. Maar dit project
zou niet zijn geslaagd zonder de hulp van velen aan de
diverse activiteiten en zonder
al die parochianen die financieel hebben bijgedragen. Heel
veel dank daarvoor!
Als slotactie voor De Bakkerij
gaan we binnenkort aandacht
vragen voor de mogelijkheid
om ‘vriend van De Bakkerij’ te
worden en daarmee komt dan
een einde aan drie jaar van
actievoeren voor De Bakkerij.
De werkgroep gaat op zoek
naar een nieuw goed doel, waar we ons weer
voor een bepaalde periode voor kunnen inzetten. Zolang het nieuwe doel nog niet is vastgesteld, zal de opbrengst van de koffiepot al voor
het nieuwe doel worden gereserveerd. Later
dit jaar komt de groep met een nieuw plan.
Maggy van Wijk

Vieringen

Overige activiteiten

Woensdagen in de veertigdagentijd

Bijbelavonden

Aswoensdag 14 februari viering om 19.00 uur in
de Antoniuskerk. Vastenmeditaties om 19.00 uur
in de Antoniuskerk op 21 februari, 28 februari, 14
maart, 21 maart. Sobere maaltijd vindt plaats op
7 maart. Er komen intekenlijsten achterin onze
kerken.

Onder leiding van
catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de
lezingen van een
bepaalde zondag.
Iedereen is welkom op donderdag 15 februari en donderdag 22
maart om 20.00 uur in de pastorie van de
Antoniuskerk.

Wijkkerk H. Antonius
Eerste vrijdag van de maand Eucharistieviering,
deze periode op 2 februari en 2 maart.
Na afloop gezellig koffiedrinken.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 26 februari Eucharistieviering
om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 25 februari en zondag 25 maart (Palmzondag) is er kinderwoorddienst en zingen ‘De
Vlammetjes’. Aanvang om 9.30 in de Maria
Middelareskerk.

Kennismaking met onze communicanten
In de viering op zondag 25 februari stellen de jongens en meisjes zich voor, die op 27 mei hun Eerste heilige Communie zullen doen.

Maaltijd Plus
Rond de maaltijd met elkaar in gesprek over een
bijzonder onderwerp. Vrijdag 23 februari en
vrijdag 23 maart 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.

Familieberichten
Overleden
Op 4 januari 2018 overleed de heer Joseph
Alphonsus Maria Cornelissens op de leeftijd van
92 jaar. Zijn uitvaart was op 12 januari 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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

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

Zaterdag 16 december was het gezellig druk bij
De Regenboog, buiten bij de Adventsmanifestatie.
Op weg naar Kerst nodigden vrijwilligers het winkelend publiek uit om warme chocolademelk te drinken en een goede wens in de
kerstboom te hangen: voor wijk,
stad of land.
Daar werd goed gebruik van
gemaakt! Iedereen kreeg een
waxinelichtje mee, om het aan iemand anders door te geven. Want

Jeugd Jongerenwerk
Op zondag 4 februari gaan jongeren met Martin de
Groot in gesprek over wat zij belangrijk vinden in ons
geloof. Jongeren die in de Regenboog staan ingeschreven worden persoonlijk uitgenodigd.
Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster

licht verbindt! Een koortje zong enthousiast Kerstliederen. Omstanders
zongen naar hartenlust mee. Er
waren veel positieve reacties en leuke gesprekken. De Regenboog was zo zichtbaar
in de wijk, verbonden met de mensen die langs
liepen. Ook was De Regenboog tijdens deze
Adventsviering verbonden met De Verbinding
(Vredeskerk) en Leiden-Zuidwest, daar was op
dezelfde manier aandacht voor de Advent en
werd het licht door gegeven. Zo verbond het
licht ons op die zaterdag in december!

Overbruggingspredikant

Poëziemiddag

Per 15 december is door de Protestantse Gemeente Leiden Kees Zwart aangesteld als overbruggingspredikant
voor de Merenwijk totdat een nieuw
predikant is gevonden. Meer nieuws
in de volgende Rondom de Kerk.

Samen gedichten lezen onder leiding van Ronald da
Costa. Zelf gedichten meenemen kan ook. Thema is
‘Lief, liever, liefst’. Woensdag 7 maart 13.30 uur Kosten € 5,00 Aanmelden Anja Rijken tel. 071 521 66 06.

Nieuwe leden vicariaatsbestuur

Bezoek Sint Jacobus Den Haag
Dit bezoek is op 11 maart, waar om 10.15 aan de H.
Mis wordt deelgenomen, met nadien koffie en om
13.00 uur een rondleiding. Geef u tijdig op! Zie onze
website.
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

Maja van Spaandonk en
Peter Paulus zijn toegetreden tot het vicariaatsbestuur. Maja is al
ruim 40 jaar actief in De
Regenboog, bij de Eerste
H. Communievoorbereiding, Kom Aan Tafel,
bloemversiering bij vieringen, en
de maandelijkse Regenboogdis. Een
echte Regenboger, oog en oor voor
het vicariaat. Peter woont nu een

paar jaar in de Merenwijk. Samen met
zijn vrouw Bertien is hij heel betrokken bij onze geloofsgemeenschap. We
zijn heel blij dat hij zijn tijd en kwaliteiten wil inzetten voor het vicariaat.

Film Amélie
in De Regenboog
(Fr. 2001, regie Jean Pierre Jeunet)
Als in een sprookje verschijnt ze in
het leven van wie het verleden niet
los kunnen laten. Stiekem zorgt de
jonge Parisienne Amélie ervoor dat
mensen weer verder kunnen. Daarbij
valt het geluk haar toe, maar wie is zij
zelf? Hoe ver gaat zij in haar hulp en
hoe vindt zij de ware liefde? Een boeiende romantische film met de bekende muziek van Yann Tiersen.
Donderdag 15 februari 19.30 uur,
nagesprek o.l.v. Ronald da Costa.
Kosten € 5,00.

‘Ver weg project’ Mbala en ‘Dicht bij project’ Babyspullen
Voor het ‘Ver weg project’ van de
Vastenactie dit jaar is gekozen voor
de stad Mbala, in Zambia. Om deze
stad zijn sloppenwijken, waar geen
schoon water, geen riolering en geen
elektriciteit is. En de wegen zijn zo
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slecht, dat je er
met een gewone
auto er niet
kunt rijden. Hier hebben de zusters
van de Heilige Harten van Jezus en
Maria na het uitbreken van de hiv/
aids pandemie begin jaren negentig
een programma opgezet onder de
naam ‘Households in Distress’ (HiD).
Zij proberen de impact van hiv/aids
verminderen met voorlichting en
goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. ‘Gaan waar
niemand gaat, doen wat niemand wil
doen’, is het motto waarmee de zusters het HiD-programma zijn gestart.
Meer info www.vastenactie.nl.

Het ‘Dichtbij
project’ is dit jaar
de Stichting
Babyspullen. Deze stichting
verzorgt een startpakket met de
noodzakelijke benodigdheden voor
baby’s, waarvoor de ouders geen financiële ruimte hebben. Eén op de
negen kinderen in Nederland leeft in
armoede; in de grote steden zelfs één
op vier! Meer info www.stichtingbabyspullen.nl.
De MOV/Diaconie van uw parochiekern informeert u met folders en mededelingen en bij de sobere maaltijd.
Namens de MOV/Diaconie
HH. Petrus en Paulus,
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Woensdag 20 december was het jaarlijkse daklozendiner voor
dak- en thuislozen in de Marekerk. Maar liefst 60 daklozen werden onthaald op een heerlijke maaltijd, verzorgd door Woo Ping.
Oude Rijn 44 b,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerijleiden.nl
www.debakkerijleiden.nl

M25-stagiaires van het Stedelijk
Gymnasium, Visser ’t Hooft Lyceum
en het Driestar College liepen samen
met vrijwilligers van de kerk en de
buurtvereniging af en aan om iedereen te voorzien van eten en drinken. Straatpastor Folly Hemrica las
een Kerstverhaal voor waaruit goed
naar voren kwam hoe lastig deze

Foto Melle van der Wildt

Daklozendiner in de Marekerk

Licht verbindt….

maand voor veel mensen
op straat is. Juist daarom
is het zo belangrijk bij elkaar aan te schuiven en er
samen iets van te maken.
Het daklozenkoor uit Amsterdam,
De Straatklinkers, zorgde samen
met de jongerenband Saint’s Legacy
voor een passende muzikale omlijs-

Gaat u mee op stap?

Plannen voor het nieuwe jaar

Steeds meer ouderen weten de weg te
vinden naar Oma gaat op stap. Ook in
de winter zijn er genoeg mooie dagen
om heerlijk samen op stap te gaan.
Bijvoorbeeld met de rolstoel of rollator even een rondje buiten lopen met
daarna een warme kop koffie. Of gezellig naar een tuincentrum. Heeft u
ook zin om samen met iemand op stap
te gaan, maar vindt u het ongezellig
of lukt het u niet om in uw eentje te
gaan? Bel dan even om een afspraak
te maken voor een kennismakingsgesprek.
Misschien lijkt het u wel leuk om als
vrijwilliger samen met iemand op stap
te gaan. Ook dan kunt u contact opnemen met Carijn Westeneng, 071 514
49 65 of cwesteneng@
debakkerijleiden.nl.
Zie ook www.
omagaatopstap.nl.

In november 2017 verscheen het
nieuwe Jaarplan van De Bakkerij. Naast alle projecten en manifestaties waar het Diaconaal
Centrum in het nieuwe jaar haar
schouders onder wil zetten, is er
ook aandacht voor de onderlinge
samenwerking van de organisaties die bij ons onderdak vinden.
De Bakkerij is vooral een warm
nest voor bevlogen mensen.
Werknemers en vrijwilligers maken
samen een plek waar mensen zich
welkom voelen. De grote verscheidenheid aan kennis en ervaring op
allerlei gebieden, zorgt ervoor dat
ieders werk weer wat makkelijker,
aantrekkelijker en vaak ook doelmatiger wordt. Het Jaarplan kunt
u vinden op de website van De Bakkerij, www.debakkerijleiden.nl,
onder het kopje ‘Plannen voor het
nieuwe jaar’.

De Bakkerij verrast door grote gift van
Lutherse gemeente
De protestantse diaconie kreeg € 50.000,- van de Evangelisch Lutherse
Gemeente. Uit de bedankbrief:
“Hartelijk dank voor de fantastische bijdrage aan het werk van De Bakkerij.
[...]
Ondanks het verdwijnen uit Leiden zal de Evangelisch Lutherse Gemeente
toch door deze gift voor langere tijd nog bijdragen aan het diaconale werk in
Leiden. Heel fijn dat er in deze situatie werd gedacht aan De Bakkerij.
Wij reserveren het geld voor kosten die gemoeid zijn met het opstarten of
doorzetten van diaconale projecten. [...]
We wensen u veel sterkte toe voor de komende tijd waarin heel veel, heel ingrijpend zal veranderen voor de Evangelisch Lutherse gemeenschap in Leiden.
Mocht er op enig moment behoefte zijn aan steun, denk dan aan ons aanbod
om mee te denken, ruimte beschikbaar te stellen of menskracht in te zetten.”

ting en na afloop ontving iedereen
een kerstpresentje. Bij het weggaan
riep menigeen enthousiast: ‘Tot volgend jaar!’

Rondom...
Verkettering
Het verbaast mij allang dat er zó
weinig ophef is over de uitspraken van Geert
Wilders, de voorman van wat hij noemt ‘De partij
van de Vrijheid’. De vrijheid van meningsuiting die
in onze Grondwet staat, stelt hij centraal, maar
hij verkettert de Islam als godsdienst. Hij wil Nederland ‘de-islamiseren’, en dat staat haaks op de
vrijheid van godsdienst, die ook in onze Grondwet
staat. Hij mag het wel zeggen vanwege het grondrecht van vrijheid van meningsuiting, maar als lid
van de Tweede Kamer past hem dat helemaal niet.
Dan ben je tegen de rechtsstaat bezig, die je als
Kamerlid juist moet bewaken. Dat zovéél mensen
op zijn partij stemmen, maakt mij erg verdrietig
en ook boos.
Ik hoorde een tijdje terug op de radio 1 dat
Coen Verbraak in zijn laatste serie van ‘Kijken in
Ziel’ geestelijke leiders gaat interviewen. Ja, ik
heb hem gemaild, zoals ik u in een eerdere column
vertelde. Ik koester de illusie dat ik hem tot deze
laatste serie heb geïnspireerd... Hopelijk laat deze
serie zien dat godsdienst toch niet zo achterlijk is
zoals in brede kringen wordt gedacht. Ook de islam niet. Misschien helpt de serie de verkettering
een klein beetje te verminderen.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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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 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!

●

betekent?
●

een diaken hulp
biedt aan allen die
dit nodig hebben?

●

een diaken die
later geen priester
wordt permanent
diaken heet en dat

D
IDENTITY CAR

Naam: Laurentius, Lorenzo
Woonplaats: Italië, Rome
Geboor tejaar: rond 225 AD
Feestdag: 10 augustus
Beschermheilige van:
Rotterdam
koks, de stad en het bisdom

diaken dienaar

hij ook getrouwd
mag zijn?
●

●

de diaken mag dopen

de diaken tijdens de Mis

en op verzoek van de

het Evangelie mag lezen

priester de H. Commu-

en mag preken?

nie mag uitdelen?

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Heiligen van onze Parochie

Deel 3: Heilige Laurentius
Laurentius was een jonge man met een belangrijke taak. Hij was diaken in de stad Rome. Het
was zijn taak om het geld van de Kerk te beheren en een deel daarvan aan de vele arme en
zieke christenen in de stad rond te brengen.
Maar de Romeinse keizer, Valerianus, had een
hekel aan de christenen. Hij sloot de kerken
en vermoordde priesters, bisschoppen en zelfs
de paus. Toen kwam de bestuurder van Rome
naar Laurentius toe. “Over drie dagen moet

je de schatten van de kerk naar mij brengen.”
Hij dacht namelijk dat de kerk heel rijk was.
Laurentius echter verdeelde het geld onder de
armen en na drie dagen kwam hij met lege handen terug. “Hier zijn de schatten van de Kerk,”
zei hij en wees naar de arme en zieke mensen
om hem heen. Laurentius werd meteen ter dood
veroordeeld. Volgens de legende werd hij boven
een vuur geroosterd. Daarom is hij in kerken
vaak te zien met een rooster in zijn hand.

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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Ga mee met de
Stille omgang
Mijn eerste Stille Omgang was
bijzonder, de hoeveelheid jongeren daar is adembenemend.
Je voelt je echt onderdeel van
een Katholieke familie. Het
contrast met de wereld raakte
mij. Je loopt door uitgaansgebieden, ziet mensen dansen in
cafés, al het wereldse staat in
zo’n schril contrast met de heilige stilte in de processie. Wat
tot mij doordrong was het feit
dat ik een paar jaar eerder ook
aan de andere kant stond, zingend en feestend in de kroeg.
Dat je dan, op wonderbare wijze
geroepen door God, plots aan
de andere kant loopt, maakt
zo mooi duidelijk hoe God een
mens ten goede kan veranderen. Ga ook mee op 17 maart!
Info via Facebookpagina Stille
Omgang Jongerenprogramma.
Rik van Steenoven

AGENDA JongerenInfo
4 februari Tienergroep: Mis
9.30 uur De Goede Herder Zoeterwoude Rijndijk met daarna
bijeenkomst met presentatie. Info bij Marielle de Vries,

vriescoppes@wish.net
8 en 22 februari 19.00 Jongerenmis H. Lodewijkkerk, met
aansluitend lezing ‘Kerk in
Rusland’
9 februari 18.30 uur Coeliclub
11 februari 15.00 uur Tour of
Faith in Lisse
8 en 22 maart 19.00 Jongerenmis, H. Lodewijkkerk
17 maart Stille Omgang! Zie
hierboven
25 maart Tour of Faith in de
Petrus in Leiden! Op weg naar
de WJD in Panama. Kom allemaal! Zie ook pagina 5.
Info Tour of faith zie de Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam
Meer info RKJ Leiden op de Facebookpagina van RKJ Leiden!
De Coeliclub is de jongerengroep van de Hartebrugkerk
en is voor iedereen van 12 tot
19. Kijk voor bijzonderheden
hun Facebookpagina.

Dichtbij God dankzij gebed
Het zaaltje van de H. Willibrordkerk in Oegstgeest zat helemaal vol
na de avondmis van 20 december. De reden was dat de bisschop
speciaal zijn agenda had vrij gemaakt om de jongeren te vertellen
over de Advent, en het Jaar van Gebed. Ruim 30 jongeren waren er
op de avond afgekomen, en zij beleefden een inspirerende avond.
De bisschop vertelde over
de komst van Christus, 2000
jaar geleden, maar dat we in
de Advent ook uitkijken naar
Zijn wederkomst. En dat we
tot die tijd gewoon moeten
blijven werken, ook aan ons
geloof. Omdat anders de relatie met
God uitdroogt. Om onze relatie en dus
ons geloof levendig te houden, is het
nodig om te blijven bidden. Om die
reden is ook belangrijk een ‘Jaar van
Gebed’ te houden.

Met je hart bidden
We mochten gewoon klein beginnen
met het opbouwen van een gebedsleven, omdat je zoiets moet leren,
zoals hij ook heeft moeten doen. De
bisschop moedigde ons aan om ‘met
ons hart’ te bidden. Dat wil zeggen:
met aandacht, dat we bewust even

tijd maken voor we ons gebed beginnen. Begin maar
’s ochtends en ’s avonds met
een gebed, en ga als het kan
ook naar de Mis. Want, zo zei
de bisschop, daar is God het
meest nabij.

Heerlijke gerechtjes
Al met al een hele boeiende lezing
(de tijd vloog) en een leuke ontmoeting met vele andere jongeren uit de
regio (o.a. Delft, Lisse, Den Haag,
Wassenaar en Leiden). Naderhand
werden we door de ouders van kapelaan Boris getrakteerd op heerlijke
gerechtjes, ook al was het al 21.30.
Met een gevulde maag en een goed
gemoed konden we de volgende dag
aan ons gebed beginnen, én natuurlijk naar de H. Mis om dáár God te
ontmoeten. 
Ruben Stolker

Gebed is vereiste voor geestelijk ademhalen
In de advent waren
er drie RKJ Leiden
verdiepingsavonden voor de jongeren uit Leiden
en omstreken. De
eerste avond legde
kapelaan Boris
Plavčić aan de hand
van de lezingen
van die week de
Adventsboodschap
uit van waakzaam
zijn. De tweede
avond gingen wij
zelf aan de slag met
de Evangelielezingen van die week,
waar wij in groepjes de relatie van
Johannes de Doper en Maria tot
Jezus onderzochten. Allebei kenmerken ze zich door op nederige,
maar verschillende manieren naar
Jezus te wijzen. Van hen kunnen wij
leren hoe wij Jezus dichter kunnen
naderen in ons leven. Op de laatste
avond hield onze bisschop een lezing over de indeling van de advent.

Er zijn twee delen: de komst van
Jezus en de wederkomst. Ook werd
ingegaan op het ‘Jaar van Gebed’ dat
nu aangebroken is. Gebed is er in vele
vormen, waarvan de heilige Mis de
hoogste is, maar bovenal is het een
ademhaling van de ziel. Zo is gebed
een vereiste om geestelijk te kunnen
ademhalen en de relatie met God te
kunnen verdiepen en verstevigen.

David Veselka
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Kinder Hoek

Vrijwilliger
H. Laurentius, Stompwijk
Wat doe je?
Ik ben wijkcontactpersoon, ik ben daarnaast ook
voorzitter van de wijkcontactgroep, ik zing in het
koor voor de Eigentijdse Misvieringen Stompwijk
(EMS) en ik organiseer fietstochtjes voor inwoners van Stompwijk en omgeving. Daarnaast heb
ik hier de afgelopen Kerst ook weer het maken van
Kerststukjes voor o.a. zieken en ouderen boven de
80 jaar gecoördineerd.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Wijkcontactpersoon zijn geeft veel contacten in
je buurt, je komt overal. Ik heb het dan ook 20
jaar met plezier gedaan. Het wordt alleen voor
mij nu wel wat moeilijk want ik ben 4 jaar geleden
verhuisd naar Zoeterwoude, ik zoek dus een opvolger. Verder ga ik elke maandagavond naar het
koor, voor de repetitie, dat is altijd een heel fijne
avond, en we zingen een keer in de maand, tijdens de viering in de kerk. Vaak zing ik ook mee in
het Parochiekoor bij Avondwakes en uitvaarten.
Dat doe ik graag, het is altijd weer bijzonder. De
fietskring is van Pasen tot eind oktober, twee keer
in de maand. We zijn met 10-15 personen en fietsen zo’n 25 à 30 kilometer. Om 9.30 uur starten
we bij de kerk in Stompwijk en we drinken halverwege koffie, erg gezellig altijd.
Waarom doe je dit?
Ik heb het katholieke gebeuren van huis uit meegekregen, ook die gedrevenheid, wat vroeger
vanzelfsprekend was. Als kind ga je steeds met je
ouders naar de kerk, dan rol je vanzelf ergens in,
en dat gaat steeds door. Je schoonouders zijn dan
ook nog eens katholiek, je kinderen gaan weer
mee naar de kerk. En nu ben ik weer lid geworden
van de Katholiek Bond voor Ouderen. (Lachend)
Het is soms ook wel eens moeilijk om nee te zeggen. Maar onze geloofsgemeenschap is ook een
heel prettige gemeenschap. Je wilt er zijn voor
elkaar, je wilt iets voor elkaar betekenen. En het
bijdragen aan bijvoorbeeld onze EMS-vieringen,
dit jaar bestaan we 50 jaar, is erg inspirerend. We
willen dan ook graag vooral jongeren uitnodigen
om bij ons actief te zijn.
Wat zegt de Vasten je?
Het is de periode waarin je toeleeft naar Pasen.
Dat merk je ook heel goed in de wijkcontacten.
Alleen, dat hele strenge ‘onthouden’ van vroeger,
dat doe ik niet meer. Ik houd wel Aswoensdag en
Goede Vrijdag in ere. Want het blijft een mooie
tijd.
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2018
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 2 februari tot en met 25 maart 2018
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Zaterdagmiddag 20 januari om 12.45
uur sprak burgemeester Lenferink bij de
start van de Actie Kerkbalans in de Hartebrugkerk in Leiden een kort woordje. Hij wees op het belang van de kerken in Leiden, de kerken als gebouwen
maar ook als gemeenschappen. Die zijn
van grote waarden in het maatschappelijk leven in de stad. De burgemeester
hoopte dat veel mensen een bijdrage
willen leveren om onze mooie maar wel
in onderhoud dure, kerken, te behouden. De parels van de stad verdienen
het. Om 13.00 uur markeerde klokgelui
de start van de Actie Kerkbalans.
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20.000 keer verkocht. Volgens uitgeverij Adveniat zegt dat veel over het verlangen in onze tijd naar rust en stilte
en naar nieuwe bezieling in het leven.
Adveniat heeft bekend gemaakt dat
‘Klooster!’ nu een kwartaalblad wordt.
Een jaarabonnement kost € 35,- en kan
worden aangevraagd bij de uitgeverij.
Zie www.adveniat.nl.

Start Actie Kerkbalans
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Februari
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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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