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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

Pasen, Feest van hoop en nieuw leven
Op 1 april is de laatste viering van Pasen in de Christus Dienaarkerk. Het
grootste Feest in onze kerk, we vieren de Verrijzenis van de Heer. Het
brandpunt van het Christelijk geloof. Aan de dood en Verrijzenis van
Christus ontlenen alle Sacramenten hun kracht.
De sluiting van de Christus Dienaar
nadert, en ook al staat er na de laatste Mis, op Hemelvaartsdag, een
kant en klaar gerestaureerde Sint
Jan te wachten om de gelovigen van
de Christus Dienaar te verwelkomen,
enige weemoed is er wel bij de kerkgangers en vrijwilligers. Maar ze zien
het komende afscheid ook als een
mogelijk keerpunt. Pasen is en blijft
immers het feest van hoop en nieuw
leven.

Het mooie ochtendlicht
Koorlid Elly van Leeuwen geniet na
van mooie jaren. “Dit is zo’n mooie
kerk”, zegt ze. “Ik kan hier ontzettend genieten van de lichtval. Dat
ochtendlicht dat ineens de Mis belicht, prachtig. ”Ooit zag ze vanuit
haar voortuin de Christus Dienaar
gebouwd worden, en hij is in de bijna
50 jaar van zijn bestaan een deel
van haar leven geworden. Ook
Margot Versteegen heeft hier als
begeleidster van kinderen die de

eerste Communie deden vele uren
liggen. “Ik heb nog stapels foto’s van
grote groepen Communicantjes”,
vertelt ze. “Maar er kwamen steeds
minder kinderen. Ik kwam er steeds
meer alleen voor te staan, en op een
gegeven moment ben ik er mee opgehouden. Nu doen anderen het. Ik
help nog wel steeds met het schoonhouden van deze kerk.

Ook daar zal hij koster zijn, niet meer
wekelijks, maar wel net als nu in een
rooster met anderen. Toch ziet hij de
komende Paasviering tegemoet “met
een beetje weemoed.” Van Leeuwen:
“Ik voel hetzelfde. Pasen is en blijft
een feest van hoop en nieuw leven.
Daar blijf ik aan denken.” Margot
Versteegen: “Inderdaad. Ik hoop dan
ook op een mooie afsluiting. En daarna een nieuw begin, een nieuw licht.
Met veel verjonging, hoop ik.”

Weemoed en hoop
Ik vraag me wel eens af waar
iedereen gebleven is. Het is
allemaal zo jammer.“ Nico
de Jong maakte als een van
de kosters veel activiteiten
mede mogelijk: “De Christus
Dienaar is een heel prettig
gebouw, goed te onderhouden. En zag je een klusje? Dan
deed je dat. Er was altijd hulp.”
Hij heeft aangename herinneringen aan zijn eerste schreden,
in zijn jeugd, in de Sint Jan en ziet
niet op tegen zijn terugkeer daar.

Paasfolder om open te vouwen!
In alle parochies in Nederland is een Paasfolder verspreid.
Dit jaar over het Triduüm, de heilige Drie dagen. De vorm is origineel: Gods liefde ‘ontvouwt’ zich. Stap voor stap wordt uitleg gegeven bij de dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille Zaterdag en Pasen. Helemaal opengevouwen is de folder een prachtige Icoon van de verrezen Heer. Een website
geeft verdere uitleg over wat er die drie dagen in de kerk te
zien en mee te vieren is. Geeft u deze folder ook door aan anderen!

Zalig Pasen!

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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Roeping is: kleur
met het doopsel jouw leven!

Jaar van Gebed
Er wordt heel wat afgebeden in
de parochie! Het ‘Jaar van Gebed’
nodigt uit om eens een inventarisatie te maken van de gebedsmomenten in onze parochie.
Natuurlijk zijn er de Zondagsvieringen, die om het zo te zeggen
één lang gebed zijn, de heilige Mis
als bron en hoogtepunt van de week.
Dan zijn er de Weekmissen en
gebedsbijeenkomsten door de week.
We hebben in onze parochie heel
wat gebedsgroepen: Fathers-Prayer,
Mothers-Prayer, Daughters of Mary,
Saint Michaels Prayer Group, Pater
Pio Gebedsgroep … En natuurlijk de

Rozenkrans, zeker in de maanden
mei en oktober. Vooraf aan beraden
en bijeenkomsten klinkt een gebed
en er is de 24-uurs Aanbidding. De
Hartebrugkerk is op weekdagen open
overdag voor een gebedje. Bij bezoek
aan huis en/of bij zieken wordt gebeden. Er wordt dus heel wat gebeden
in onze parochie! En toch, nooit genoeg. Laten we in dit Jaar net even
wat meer tijd geven aan het gebed.
Onze bisschop schrijft: “Jezus vraagt
ons in het Evangelie om te blijven
bidden (Lucas 18, 1). Onze Kerk kan
alleen een netwerk van liefde zijn
door Hem en met Hem en in Hem.”
Pastoor Smith

Vormsel voor volwassenen/
Confirmation for Adults
Zaterdag 9 juni dient onze bisschop in de Sint Petruskerk het H. Vormsel toe aan tieners. Elk jaar sluiten een heel aantal volwassenen zich
daar bij aan.
Dat kan nu ook weer. Bent u wel
gedoopt en hebt u de 1e H. Communie gedaan, maar bent u nog niet
gevormd, dan is het een kans om dit
waardevolle Sacrament van de heilige Geest te ontvangen!
Confirmation for Adults If you
have never been confirmed, you
can receive this Sacrament of the
Holy Spirit in June. There are two
evenings of preparation, plus one
evening rehearsal and the evening
of the Confirmation Let us know that

you are coming with name, address,
e-mail/tel. and age.
Opgave bij het Secretariaat/sign in
petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Schema/Schedule Dinsdag/Tuesday
15 mei/May, dinsdag/Tuesday 29
mei/May 20.00 tot 21.00 Lodewijkpastorie. En/and maandag/Monday
4 juni/June 19.00, Sint Petruskerk,
Lammenschansweg 40 + oefenen/
rehearsal. Op zaterdag/Saturday 9
juni/June 19.00 uur, Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40A. Vormsel, the Celebration with our Bishop.

“Kom niet dichterbij en doe je sandalen uit”, zei God tegen Mozes, “want
de plaats waar jij staat is heilige grond.” (Ex.3:5). Begint daar niet de
roeping van iedere mens in het besef dat wij op heilige grond staan?
Of staan wij op onze eigen grond en willen wij graag doen wat we willen? Ik
ben de God van je vader, de God van
Abraham, Isaac en Jacob (Ex.3:6).
In dat besef mogen wij onze God, de
Schepper van hemel en aarde leren kennen. Daarbij maken wij gebruik van
de Traditie van onze Kerk. We komen
samen op zondag om de Eucharistie te
vieren, we lezen uit de heilige Schrift
en volgen de geboden van de Heer
in de dienst aan de naasten. In onze
zoektocht om de Heer te leren kennen,
gaat de Heer met ons mee. Zo zijn wij

geroepen om geloofwaardige geloofsgemeenschappen te zijn, die de weg
van God willen gaan. Niet alleen met
praten, maar juist ook door te doen.
Met de doop jouw leven inkleuren.
Zo geven wij onze gemeenschappen
kleur en betekenis. Dan kunnen jonge
mensen worden geroepen om de staf
ter hand te nemen. “Wat heb je in je
hand?” vraagt God aan Mozes. “Laat de
staf op de grond vallen.” (Ex. 4:2). De
staf van Mozes wordt de staf van God.
Zo gaat het ook met degenen, die Gods
roepstem mogen horen.
Pastoor W. Broeders

Pater Van Ulden ofm.: “Warmte in
omgang met God.”
“Nee, ze waren niet zo vroom in de
Middeleeuwen. Franciscus ook niet.
Hij moest eerst een goede trap van God
tegen zijn kont krijgen. Toen pas werd
hij de heilige Franciscus die we nu
kennen.”
Franciscaan Leo van Ulden ziet hem als
iemand die zich bleef ontwikkelen, niet
te flauw was in zijn omgang met God,
maar vooral iemand die zich kenmerkte
door veel warmte. ‘Menselijke’ warmte
zou je bijna zeggen. Zijn eigen ontwikkeling ging heel geleidelijk: “Ik was als
kind misdienaar in het Lidwinahuis
aan de Zoeterwoudsesingel, en ik wist
dat ik priester wilde worden. Ik voelde
me geroepen. Iedereen is tegenwoordig
bang om dat woord te gebruiken. Maar
ik voelde dat echt, ook al was er een
periode dat ik niet geloofde, en verliefd
was, tussen mijn 15e en mijn 18e.”
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 joodse via atheïste tot
Karmelietes
De heilige Edith Stein
(1891-1942 AuschwitzBirkenau) was de jongste van elf kinderen, in
een orthodox Joodse
familie. In 1904 werd
ze, naar eigen zeggen
onder invloed van moderne denkers en biologische wetenschap, atheïste. Ze studeerde
Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis aan diverse universiteiten in Duitsland.
Na de verdediging van haar proefschrift Zum
problem der Einfühlung bij promotor Edmund
Husserl werd zij wetenschappelijk medewerker in Freiburg. De kennismaking met de
autobiografie van Theresia van Ávila was een
keerpunt in haar leven. Ze bekeerde zich tot
het Katholicisme en gaf haar wetenschappelijk werk op. In april 1934 trad ze in bij de
orde van de ongeschoeide Karmelietessen
in Keulen en nam de kloosternaam Teresa
Benedicta van het Kruis aan.
In 1938 ging ze naar een Karmelietessenklooster in het Nederlandse Echt om aan de
Jodenvervolging te ontsnappen. Zij werd met
haar zus Rosa in 1942 opgepakt en via kamp
Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd.
www.rondomdekerk.nu.
Lees verder op

Redactie en medewerkers van
Rondom de Kerk wensen u Zalig Pasen

In gedachten
Witte Donderdag
Toch bleef hij op het Franciscaans
seminarie in Venray, en werd uiteindelijk tot priester gewijd in 1967.
“Het was toen al een crisistijd, maar
de crisis zelf is ouder dan veel mensen denken. Die zit in het verdwijnen
van de innigheid van het contact met
God, zoals je die ziet bij Franciscus.
Dat is al heel lang bezig, eigenlijk al
van voor de Reformatie. De Moderne
Devotie? Al deden die mensen hun
best, wat ze wilden, lukte niet altijd.
Maar juist vanuit die warmte ging ik
een steeds grotere connaturaliteit,
meer nog dan een verwantschap, met
Franciscus voelen. En dat ontwikkelt
zich nog steeds, en inspireert.”

deze avond zijn zij nog allen bij elkaar
en alleen Jezus weet wat er gaat gebeuren,
de tafel ls gedekt, Brood en Wijn staan klaar
het lijkt een feestmaal en niets om te treuren
maar Jezus weet dat na dit laatste Avondmaal
Zijn lange lijdensweg Hem te wachten staat
en ook – en dat doet Hem veel pijn –
één van Zijn leerlingen Hem verraadt
desondanks breekt en deelt Hij het Brood
daarna de beker met de Wijn:
“blijft dit doen om Mij te gedenken
dan zal Ik altijd bij jullie zijn”
zo wil Hij Zich ook aan ons
steeds opnieuw weer geven
opdat wij eenmaal bij Hem
eeuwig mogen leven!

José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - April 2018
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Beste lezers van Rondom de Kerk
P A S T O R A A L

T E A M

Leven vanuit …
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

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

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

RELIGIAONLINE.NL
Wij zijn ook telefonisch te bereiken
onder nummer 06 44 010 579
E-mail: religialeiden@gmail.com

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

• 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
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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

Wij leven makkelijker naar iets toe leven, dan vanuit
iets. De Advent en de Veertigdagentijd zijn meestal
intensief. Als het dan Kerstmis is geweest of nu Pasen,
gaat het gewone leven toch al weer snel door. Hier valt
dus nog wat te leren. Leren leven vanuit Kerstmis en
vanuit Pasen.
In de periode van toeleven naar Pasen is er veel gebeurd.
Even een korte update. De voorbereiding in de Regio’s van
het Triduüm vroeg veel, maar heeft ook veel gebracht:
samenwerking tussen Pastoraatgroepen, koren, lectoren,
misdienaars en kosters. De viering van het heilig Triduüm
is per regio met een vaste celebrant, maar wel op de verschillende dagen in verschillende kerken. Kijkt u dus even
goed naar de Liturgische Kalender! Er is voor één Triduüm
per regio gekozen o.a. om versnippering te voorkomen: zo
en dus nu met meer mensen in een kerk de plechtigheden
zo mooi mogelijk te laten verlopen. Zaterdag 17 februari
was er een geslaagde informatie middag van de Regio
Zuid. Hierover kunt u meer lezen op pagina 17 en op onze
website www.rondomdekerk.nu . De wensen en suggesties worden uitgewerkt en er komt zeker een vervolg. De
voorbereidingen voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel zijn ‘op stoom’. In dit nummer staat ook informatie om
als volwassene het H. Vormsel (alsnog) te ontvangen. (Zie
pagina 2, red.). Mgr. Van den Hende dient op zaterdag 9 juni
om 19.00 uur het H. Vormsel toe in de Sint Petruskerk. Vrij
onverwacht kwam het aanbod van een expositie over
Moeder Teresa vanuit de zusters van Moeder Teresa. De
weekenden in maart was de
Sint Josephkerk hier voor
open en de nodige bezoekers
zijn komen kijken naar deze
prachtige foto impressie van
leven, spiritualiteit en werk
van Moeder Teresa. (Wie die
alsnog wil zien kan in Den
Haag terecht vlak bij CS, Fluwelen Burgwal 45 bij ‘de blauwe zusters’; de kerk is overdag
open.) De Tour of Faith op Palmzondag, een mooi moment
om met de bisschop en veel jongeren deze bijzondere begindag van de Goede Week te vieren en voor uit te blikken
naar de Wereld Jongeren Dagen in Panama, januari 2019.
En tenslotte met de zieken gaat het ook al weer wat beter…

….Pasen
Nu is het aan ons om ook te leven ‘vanuit’ Pasen. Allereerst natuurlijk door mee te jubelen met de Kerk, dat de
Heer waarlijk verrezen is. Als Hij niet centraal staat, hebben we de wereld eigenlijk niets ‘speciaals’ te bieden.
Jezus is naar ons toegekomen om ons niet meer te verlaten. De toekomst van de Kerk, en ook van de lokale gemeenschappen ligt hier: leven vanuit Pasen.
Dus namens ons allen van het PT Zalig Pasen.
De Heer is waarlijk verrezen.
Pastoor Smith

Dit Paasnummer reikt tot vlak voor Hemelvaart. Daarom
al een artikel over het afscheid van de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude Dorp. De restauratie van de
Zijlpoortkapel wordt afgerond en de actie Babyhuis naast
de H. Lodewijkkerk is gestart. Het Jaar van Gebed gaat door,
ook in het catechese aanbod, dat u op de middenpagina’s vindt. Daarnaast
natuurlijk de pagina’s van de kernen/regio’s. Weer een nummer om van
voor tot achter door te nemen.
Pastoor Smith

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

Grond onder kerk onteigend?
Een paar weken terug konden we in de krant lezen dat de grond
onder de Heilig Grafkerk in hartje Jeruzalem onteigend gaat
worden. Uit protest was de kerk een paar dagen dicht, tot verdriet
van de vele pelgrims. Zeker
nu met Pasen staat het lege
Graf centraal.
Is er nu niets meer heilig in
de zin van heel, onaantastbaar? Ook in het Leidse houdt
het sluiten en verkopen van
kerken de gemoederen en dus
het bestuur bezig. Vooral De
Menswording trekt de aandacht van pers en politiek.
Meer per regio, ook bestuursleden
Ook waar geen kerken permanent gesloten worden, wordt niet meer
elke zondag of elke dag van het Paastriduüm in elke kerk gevierd.
Per regio (u weet wel: Noord, Oost en Zuid) is er maar één viering op
de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Op
die manier zijn er mooiere en (waarde-)vollere vieringen mogelijk, in
lijn met de wens van de bisschoppen. Zie ook het artikel hiernaast.
Het zal even wennen zijn en meer aanleiding geven voor omzien naar
elkaar, voor vervoer naar een andere kerk.
Het bestuur is behalve met gebouwen ook met ‘zichzelf’ bezig. Nu de
drie regio’s langzaamaan vorm krijgen, moet het bestuur mee veranderen. Naast de vertrouwde rollen van vicevoorzitter, secretaris,
penningmeester en bouwkundige komen er drie bestuurders, elk
namens een regio. Wilbert Hettinga heeft zijn vertrek al aangekondigd en ook mijn termijn zit er deze zomer op. Alle functies worden
opnieuw ingevuld, 5 jaar na de fusie van 8 parochies tot die ene HH.
Petrus en Paulus. We zijn druk op zoek naar geschikte kandidaten.
Minder belangrijk is uit welke kern ze komen (zoals bij de fusie het
geval was), belangrijk is wat ze kunnen en willen.
Centraal Secretariaat: versterking nodig
Ook voor het Centraal Secretariaat aan de Lorentzkade zoeken we
versterking. Margreet Onderwater is vertrokken omdat ze een baan
kon vinden met meer uren en meer naar haar hart. We wensen haar
veel succes! Corry Boumeester is alleen over en dat is te weinig.
Omdat de boekhouding in de grote parochie gaandeweg meer centraal moet geschieden, zal de nieuwe man/vrouw daar verstand van
moeten hebben. Ook hopen we te bereiken dat het centrale adres van
de parochie elke ochtend van de week, dus ook op vrijdag, open/
bereikbaar zal zijn.
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie
Rondom de Kerk - April 2018
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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: lodewijkparochie@gmail.nl.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Martin van de Klugt 1930 - 2018
Op vrijdag 23
februari hebben
we in een drukbezochte Requiemmis afscheid
genomen van
Martin. Geboren
naast de Mon
Père in de Haarlemmerstraat is
hij zijn hele leven betrokken
geweest bij de
kerk: o.a. in het jongenskoor, als misdienaar,
later als ‘kerkmeester’, voorzitter van het kerkbestuur, lector, voorzitter van het Ziekentriduüm-bestuur, lid van de schola …
Niets was hem te veel en ook lastige onderhandelingen schuwde hij niet. Altijd eindigde
het met een grap of een herinnering uit zijn
‘Leidse geheugen’. We verliezen in hem iemand die de ‘geschiedenis’ van de Josephparochie en de voorganger van de Mon Père,
door en door kende.
Een hartelijke en gelovige medeparochiaan.
Dankbaar voor zijn inzet, blijven we voor zijn
zielenrust bidden.
Pastoor Smith

Bezoekgroep: Laat het ons weten
Onze Sint Josephkern heeft een actieve
bezoekgroep, die samenwerkt met de bezoekgroep van de H. Lodewijkkern. Zodra er bericht
komt dat iemand ernstig ziek of voor langere
tijd aan huis gebonden is, nemen wij contact
met hem of haar op. Maar lang niet altijd worden wij op de hoogte gesteld. Soms zijn wij
aangewezen op ‘tips’ van anderen of horen
wij dit toevallig. Soms horen wij dat mensen
niet om een bezoekje durven te vragen. Ook
gebeurt het dat iemand wel een berichtje of
bezoekje verwacht, maar tevergeefs wacht,
omdat niemand hiervan op de hoogte is.
Dus: laat het ons weten!
Wanneer u weet dat een medeparochiaan
ernstig ziek is, of verdriet heeft, of zorgen
heeft en een bezoek op prijs stelt …
Zit zit u zelf ‘in de lappenmand’ en rekent u op
een berichtje en/of bezoekje …
Schroomt u ons te vragen om een bezoekje,
maar wilt u wel graag bezocht worden …
Laat het ons gewoon weten! Neem contact op
met: Annelies Cremers, tel. 06 28 84 50 45 /
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e-mail: annelies.cremers@gmail.com.
Diaken Clavel, tel. 06 53 73 23 62 of e-mail:
diakengjclavel@gmail.com. Of vraag iemand
die het aan hen kan doorgeven.

Rozenkrans bidden in meimaand
Zoals alle jaren bidden wij op elke doordeweekse dag in de meimaand de Rozenkrans.
De paus spoorde in oktober 2017 in Fatima
aan zo vaak mogelijk de Rozenkrans te bidden, “omdat dit gebed helpt de aanwezigheid
van Christus in ons leven te kunnen herkennen”. Maria, die ons steeds verwijst naar Jezus
en ons naar Hem toebrengt. Maria laat alles
in haar leven naar God toegaan en deelt het
met Hem. Zij kiest altijd het goede. Zij kan niet
anders. Het is zichtbaar in haar dat zij is zoals
God haar bedoeld heeft. Ook weet Maria dat
zij Hem overal bij nodig heeft, niet zonder Hem
kan leven. Zoals Maria moeten wij allen, wanneer God roept, antwoorden. Wij worden uitgenodigd om ‘ja’ te zeggen tegen God als Hij in
ons leven iets wil beginnen. Maria zegt ons dat
Jezus dichtbij ons is, dat Hij een Barmhartige
God is. Zij nodigt ons niet alleen uit om open te
staan voor God, maar ook voor onze naasten.
Bovendien bidden de Nederlandse bisschoppen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de Rozenkrans met als intentie de vrede in de wereld.
De data zijn 9 april, 31 mei, 9 juni, 7 juli, 15
aug., 8 sept, 7 okt. (speciaal in ons bisdom), 1
nov. en 8 dec.
Annelies Cremers

21 juni Parochiebedevaart
Precies op de dag dat de zomer begint, 21 juni,
gaan wij weer op parochiebedevaart. Deze
wordt georganiseerd vanuit de St. Josephkerk,
maar is open voor iedereen uit de hele HHPP
(en daarbuiten!).
Dit jaar gaan wij naar Oudenbosch en ommelanden. In Oudenbosch staat een ‘replica’ van

de St. Pieter in Rome. Alleen, de ‘echte’ is 7x
groter. Toch is deze Basiliek indrukwekkend.
Wij gaan ook bij een Maria-heiligdom(metje)
langs en verder is er het nodige te zien en te
smaken …
Natuurlijk wordt dit, zoals alle andere jaren,
ook een gezellige dag.

Annelies Cremers en diaken Clavel

Extra aandacht voor
7 april en 5 mei: Pater Pio Gebedsgroep
(niet in juni!)
17 mei om 10.00 uur: Seniorenviering (KBO)
met Ziekenzalving in de Ridderzaal..

Heilig Triduüm
Witte Donderdag: 19.00 uur in Lodewijkkerk
(gezamenlijk met de Joseph)
Goede Vrijdag: 15.00 uur kruisweg
16.15 uur Tocht met het kruis
(start bij de Hooglandse kerk)
19.00 uur plechtigheden in
Lodewijkkerk (gezamenlijk
met Joseph)
Paaswake in de Sint Josephkerk: 21.00 uur
(gezamenlijk met Lodewijk). Erna een drankje
in De Ridderzaal
Pasen: 11.30 uur Hoogmis met
Magnificatkoor, koffie erna
2e Paasdag: 11.30 uur Mis met samenzang

Vaste Vieringen
Zondag
11.30
17.00

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

Woensdag
18.30
19.00

Aanbidding
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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Eerste heilige Mis en
Sacramentsprocessie

Noteert u zondag 3 juni vast in de agenda! De
dag ervoor wordt Daan Huntjes tot priester gewijd (in de Kathedraal te Rotterdam
om 11.00 uur). Op
deze zondag 3 juni
zal hij om 10.00 uur
in de Lodewijkkerk
zijn Eerste Heilige
Mis celebreren. De
Lodewijkpastorie is
de afgelopen jaren
een beetje zijn ‘uitvals- en thuisbasis’
geweest tijdens zijn studie in Duitsland. Daarvoor had hij al meegewerkt aan de WJD dagen
in 2011 en meegedraaid in het jongerenwerk.
Van tijd tot tijd zagen (en zien) we hem assisteren als misdienaar en later als diaken.
Na de heilige Mis is er een receptie en in de
middag zal de neomist bij de Sacramentsprocessie (16.00 uur start in Sint Josephkerk)
het Ons Heer dragen en in het plechtig Lof preken (17.00 uur Lodewijkkerk).
We hopen dat velen van u aan deze feestelijke
genadevolle dag deelnemen. Pastoor Smith

• Of u geeft u op als vaste invaller mocht er
een uur vrij vallen.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven, stuur
een mailtje naar aanbiddingleiden@gmail.
com of spreek mij of de pastoor even aan.
Eliza Oudshoorn

Beeldje H. Cornelius
U heeft opgemerkt dat er rechts in de kerk, onder de preekstoel een klein beeldje geplaatst
is. Het is de heilige Paus Cornelis. Deze leefde
in de tijd van de vervolgingen en was bereid
de ‘door angst voor de marteldood afvallig geworden katholieken’, weer na boete in de Kerk
op te nemen. Zelf stierf hij als martelaar in 253.
Zijn verering is enorm geweest in de Middeleeuwen en ook in Nederland dragen meer dan
twintig kerken zijn naam. Hij wordt aangeroepen tegen reuma, koorts, zenuwziekte en een
plotselinge dood.
Het beeldje is hier geplaatst als herinnering aan
onze trouwe koster Cor,
Cornelis, van Heuzen. Het
komt uit zijn nalatenschap.

24-uurs aanbidding –
Een uurtje ‘op proef’
Vijfeneenhalf jaar geleden is in de parochie
de 24‑uurs aanbidding begonnen. De vruchten
hiervan zijn te zien, mensen komen vragen om
katholiek te worden, nieuwe gezichten in de
kerk, herstel binnen relaties, genezing, troost,
verdieping in het geloof… En daarbij zoveel
‘onzichtbare’ vruchten! Het is mooi dat er deze
24 uur ook voor de opgegeven intenties voor
Kerk en wereld wordt gebeden; het is geen
‘besloten privé-devotie’.
In het bijzonder de mensen die ’s nachts bidden, ervaren hun uurtje iedere week als het
belangrijkste uur van de week. Ook uit eigen
ervaring kan ik zeggen dat het uurtje in de
stilte en het donker van de nacht heel bijzonder is om zo in alle rust bij de Heer te zijn en
te bidden. Natuurlijk is het even slikken als de
wekker gaat, maar het is het echt waard.
Komt u een uurtje ‘op proef’ meebidden?
• U kiest uw vaste wekelijkse uur en dat voor
bijvoorbeeld de komende maanden. N.B. we
zoeken vooral bidders voor een nachtelijk uur
en voor zaterdag van 13-14 uur.

Extra aandacht voor
Zondag 15 april, de volleyballende jeugd is
te gast bij de Mis
22 maart, 26 april: Rozenkrans voor roepingen
5 april en 3 mei: Jongerenmis
10 april en 6 mei: Opus Dei bezinningsavonden: voor dames
18 april en 16 mei: Opus Dei bezinningsavonden: voor heren
10 mei 10.00 uur: Hemelvaart Hoogfeest,
Mis.

Heilig Triduüm

Witte Donderdag 19.00 uur
(samen met Joseph)
Goede Vrijdag 15.00 kruisweg
16.15 Tocht met het Kruis
(start Hooglandsekerk)
19.00 uur Plechtigheden
(samen met Joseph)
Stille Zaterdag 9.30 uur Lauden met
overweging
Paaswake, 21.00 uur in de Sint Josephkerk
Pasen 10.00 uur (Latijnse Hoogmis) en
18.00 uur (English Mass)
2e Paasdag 10.00 Mis Nl / Latijn

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00

Voor de meest verlate loper
- Sponsorloop Babyhuis
Naast de Lodewijkkerk komt binnenkort Het
Babyhuis (zie ook pagina 18). Om dit mogelijk te maken, is veel geld nodig. Op 27 mei
gaat er een team meedoen aan de Leidse
Marathon om voor dit doel geld op te halen!
Wij vragen u om deze sportieve actie te ondersteunen door de lopers te sponsoren via
https://acties.het-babyhuis.nl/.
Uiteraard loopt er een aantal parochianen mee
die u kunt sponsoren. Maar zoals wij weleens
bidden ‘voor de meest verlaten zielen’ geven
wij u als tip mee om de loper te sponsoren die
nog onderaan staat in de lijst met het opgehaalde sponsorbedrag! De ‘laatsten’ zullen immers de eersten zijn.

18.00

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

Door de Week
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00
19.00 (Tridentijnse Mis)
9.00
19.00
19.00
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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Begraafplaats Rhijnhof

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: hulst.zw@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Jubilea bij het Goede
Herderkoor

Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

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

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.
Z

O

E

T

E

R

W

O

U

D

Mgr. Van den Hende celebreert
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.

E

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

“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.

klant
waardering
9,5

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

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net
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ligers, het voorlopige resultaat aan pastoor
Broeders overhandigd. Namens de werkgroep
Kerkbalans, 
Carla van Jaarsveld

S I N D S 19 3 5

MARMOLEUMVINYL
G O R D I J N PA R K E T
MEUBELBEDDEN
BE HA N G L A M I N A AT
TAPIJTZONWERING

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

Na de Eucharistieviering van zondag 11 februari
werden drie vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Er werd afscheid genomen van Desiree Blom.
Zij is vele jaren actief geweest in de werkgroep
kindernevendienst. Van Nettie Vroonhof ontving zij een mooie bos bloemen.
Ook werden twee leden van het dames- en
herenkoor naar voren geroepen. Pastoor Broeders reikte Lenie Boers (alt) en Theo Rotteveel
(bas) namens de Gregoriusvereniging een oorkonde en speld uit, als blijk van waardering
voor vijftig jaar inzet “voor muziek ten dienste
van de liturgie”.
Van Lenie Boers is vermeldenswaardig dat zij
als 30-jarige lid werd van het koor in de hoop
dat dit leeftijdgenoten zou stimuleren ook in
een kerkkoor te gaan zingen. Lenie zei destijds
tegen haar man dat zij op haar vijftigste verjaardag zou stoppen. Maar ook na 50 jaar lidmaatschap zingt zij nog met veel inzet en plezier!
Theo Rotteveel is een allesdoener die zeer veel
van zijn vrije tijd steekt in allerhande werkzaamheden voor de parochiekern. Wie kent
hem niet als immer actieve koster voor wie
geen klus teveel is!
Wij zijn Desiree, Lenie en Theo zeer erkentelijk
voor de tijd en aandacht, aan onze gemeenschap besteed!

Succesvolle Aktie Kerkbalans

Er is veel waardering voor onze bisschop, die
maandelijks een zondag beschikbaar is om
twee keer de Eucharistie te vieren in onze
parochie HH. Petrus en Paulus. Naast de inzet
van de priesters van ons pastorale team en
de oud pastoraal werkers, Thea Dingjan en
Thea Epskamp, die in de Goede Herderkerk in
Woord- en gebedsvieringen voorgaan, is deze
support vanuit Rotterdam natuurlijk meer dan
welkom! Op de tweede zondag van de 40-dagentijd ging de bisschop in op de vraag wie
God voor ons wil zijn: een barmhartige en
liefdevolle God. Refererend aan zowel het Jaar
van het Gebed, als aan de Vastenactie, gaf de
bisschop aan dat in de 40-dagentijd meer dan

Agenda

Thuiscommunie

Vieringen

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 7 april en 5 mei. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep
Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Zondag 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het
atrium naast de kerkzaal.

Door-de-weekse vieringen
Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel: Woord- en
Gebedsdienst.

Op de tweede woensdag van de maand:
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Broeders.
Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in het atrium naast de kerkzaal.

Vieringen in de Goede Week
Witte Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering, Christus Dienaarkerk, Zoeterwoude Dorp (W. Broeders)

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg met kinderkoor,
De Goede Herderkerk.
19.00 Herdenking van Lijden en sterven,
H. Laurentiuskerk, Stompwijk (W. Broeders)

Hoewel nog niet alle enveloppen binnen zijn,
willen we alle parochianen hartelijk danken voor hun toezegging voor 2018. We willen
ook onze trouwe lopers en loopsters hartelijk
danken. Namens de werkgroep Kerkbalans
heeft Ann Webb, samen met enkele vrijwil-

ooit, naast vasten en gebed, van ons gevraagd
wordt om naastenliefde te betrachten.
Na de viering vroeg Regina Krowinkel namens
onze MOV-groep aandacht voor het project van
de Vastenactie in Mbala, Zambia. Een korte
film werd in het atrium vertoond, over het
werk van de Zusters van de Heilige Harten van
Jezus en Maria.

Paaszaterdag

21.00 Paaswake met JongerenMiddenkoor
De Goede Herderkerk (W. Broeders)

Paaszondag

9.30 Hoogmis met dames- en herenkoor,
De Goede Herderkerk (W. Broeders).

Overleden:
4-1 Joseph Alphonsus Mari Cornelissens, 92 jaar
11-1 Petrus Geerlings,

88 jaar

13-1 Thomas Gerrit Woltjer,

78 jaar

1-2 Quirinus Cornelis Bruines,

81 jaar

6-2 Dirk Abraham van der Reijden,

76 jaar

8-2 Cornelia Johanna Prins - Kooloos,

95 jaar

13-2 Margaretha Helena Gerarda
Ouwerkerk - Fransen,

61 jaar

13-2 Johannes Theodorus Josephus
Maria Dopper,

69 jaar

14-2 Alberto Bottaro,

78 jaar

18-2 Cornelia Johanna Simons - Porck,

87 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.

Afscheid Emmauskoor
Op zondag 18 maart namen wij definitief afscheid van het Emmauskoor o.l.v. mevrouw
Bep Overmeer. Jarenlang zongen zij bij de
wekelijkse vieringen in de kapel en na de afbouw, in september 2014, bij de vieringen in
de zaal van Emmaus. In februari 2017 kwam
daar ook een einde aan en zong het koor nog
regelmatig bij de vieringen in de Christus Dienaarkerk. In goed overleg is besloten om nu,
vanwege een teruglopend ledental, (ziekte en

mobiliteit/ouderdom) de medewerking aan de
vieringen te beëindigen. Vanaf deze plaats een
bijzonder woord van dank voor de jarenlange
inzet en betrokkenheid!

Oproep: foto’s van kerkgangers

Kinderkerk
Op Palmzondag 25 maart is er weer Kinderkerk
om 11.00 uur in de Christus Dienaarkerk. Het
verhaal van de intocht in Jeruzalem staat hierbij uiteraard centraal. Alle kinderen worden

Herinrichting Sint Jan
Op 31 december 2016 werd de laatste viering in
de Sint Jan gehouden. In aanloop naar de heropening op eerste Pinksterdag, een impressie
van wat er allemaal gebeurd is en nog gedaan
moet worden.
In januari 2017 werd de inventaris gedemonteerd en verwijderd. De vloer van het priesterkoor, het altaar en het tabernakel werd
afgeschermd. De dakconstructie is behandeld
met een schimmelwerend middel en
de onderzijde van
de dakplaten is geverfd. De bestaande
kerkvloer is geheel
vervangen en voorzien van vloerverwarming. De koor-

uitgenodigd een palmpaasstok te maken en
deze na de viering te bezorgen bij zieken en
ouderen in ons dorp.

kale wand achter het altaar meer uitstraling te
geven. De doopvont is verplaatst en momenteel wordt de nieuwe verlichting gemonteerd.
Inmiddels is ook gestart met de volgende fase
van de verbouwing: de verplaatsing van het
columbarium, achter de kerk, de aanleg van
24 parkeerplaatsen, de bouw van een uitvaartcentrum op de plek van de huidige dagkapel,
een berging bij de begraafplaats, een ruimte
voor het secretariaat en een opslagruimte
voor archief en kerkbenodigdheden.
De kerk zelf is half mei klaar. De verwachting
is dat de nevenruimtes voor eind 2018 glas
en waterdicht zijn. De onderhandelingen
over de verkoop van pastorie en CD-kerk zijn
in een vergevorderd stadium. Wij houden u
op de hoogte!

Aad Berk, namens de Beheercommissie

Parkeren op de bult.

Een herhaalde oproep: Heeft u foto’s van mensen
die lopend of op de fiets op weg zijn naar een
van de Zoeterwoudse kerken, dan horen we dat
graag. Wij scannen de foto in en u krijgt het origineel weer terug. Ook zijn wij, met het oog op
de naderende sluiting van de Christus Dienaarkerk, op zoek naar (bijzondere) foto’s binnen en
buiten deze kerk. Heeft u foto’s van kerkgangers
of bijzondere foto’s van de CD-kerk, neem dan
contact op met Cocky de Bruijn, Zonnegaarde 23,
2381 LH Zoeterwoude, 071 580 24 48.

Orgelconcert
Op vrijdagavond 13 april om 20.00 uur is er
weer een concert op het Van Damorgel in de
Dorpskerk in Zoeterwoude. Het orgel wordt
bespeeld door Leo van Doeselaar. Kaarten à
€ 8.- zijn vanaf 19.30 uur verkrijgbaar aan de
kerk. Meer informatie op http://orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.

Goede Week en Pasen
Witte Donderdag Christus Dienaarkerk 19.30 uur
Goede Vrijdag Christus Dienaarkerk 15.00 uur
Kruisweg, H. Lauretiuskerk 19.00 uur Plechtigheden Paaszaterdag Christus Dienaarkerk 19.00
uur Paaswake
Eerste Paasdag 9.30 uur viering in De Goede
Herderkerk, zie pagina 9.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

28-12 Lena van Meurs - v.d. Meer
03-01 Gerarda van Diest - van Nierop
05-01 Hans v.d. Meer
08-01 Tiny Hermes-Zandvliet
15-01 Johannes Postma
18-01 Theo van der Geest 
22-01 Tiny van Cromvoirt - v.d. Hoeven

Nieuwe plaats colombarium.
zolder is uitgebreid om op de begane grond
een afsluitbare ontmoetingsruimte te creëren.
Aan de kant van de sacristie is een toilet gemaakt en de keuken en de techniekruimte zijn
vernieuwd. Er is een prachtige oplossing gevonden om de kruisweg weer compleet te maken en er wordt gewerkt aan een idee om de
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93 jaar
75 jaar
57 jaar
97 jaar
78 jaar
85 jaar
78 jaar

Pastoraatsgroep

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

Beheercommissie
Rouwkamer.

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

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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“Waarom ik naar Lourdes ging”

We kregen geen baddoek om ons te drogen.
In ons K.B.O.- blad van mei 2017 stond een op- Was niet nodig. Half nat weer in de kleren in
roep deel te nemen aan een bedevaart naar ’n andere warme ruimte. Hier weer geholpen
door hulpvaardige dames. Er heerste een deLourdes.
Ik had nog veel pijn, nadat ik drie keer aan een vote maar snelle bedrijvigheid. Opschieten, er
rughernia geopereerd was. Konden de aardse stonden nog lange rijen wachtende mensen.
dokters niet veel meer voor
Vervolgens langs de vele
mij doen, bij de Hemelse
kraantjes in het ‘HeiligHeelmaker had ik eerder
dom’, het grote open plein
al met succes aangeklopt,
met alle heilige plaatsen
dus besloot ik op die uiten gebedsruimten. Alle
flessen die we bij ons hadnodiging in te gaan. In dit
den, werden gevuld met
Mariaoord - meende ik het heilige bronwater ook
was de hemel dichterbij.
voor het thuisfront. Wat
Mijn vriendin Lena en zoon
me het meest ontroerde
Frans wilden me wel verwas de grote devotie van
gezellen o.a. om een helde vele jonge mensen. Met
pende hand te bieden. De
zoveel overgave baden
vliegreis van zaterdag 7 okze stil en ingetogen hun
tober en donderdag 12 okRozenkransen te midden
tober 2017 werd geboekt.
De heilzame werking van Joke en vriendin Lena in een kerk in van iedereen. Ze sjouwden
de buurt van Lourdes.
het Genadeoord ging zijn
en brandden manshoge
roem al vooruit. Ik kreeg weliswaar andere dikke kaarsen. Ik keek er met ontzag en een
medicijnen om de pijn te verminderen; me- beetje jaloers naar, naar hun gelovige uitingen,
dio augustus werd de pijn draaglijker. Ik kreeg het stichtte me. Het hemelse gedeelte - het
net als vroeger plezier in het koken, alles ging witte beeld van Maria in de grot - kon dat niet.
weer beter. Behalve weer blij om te leven, had Ik zag een westerse, blanke Maria met blauwe
ik mede daardoor zin in de Lourdesreis. Ons ogen. Zag ze er zo uit? Zag Bernadette haar
verblijf daar was heel goed; een comfortabel werkelijk zo? De Hebreeuwse, donkere Maria,
hotel, stralend weer; ik kon aan alles deelne- want zo zie ik haar, zal mij mijn twijfel wel
men. Alle processies, H. Missen, bezoeken aan vergeven. Daarentegen was ik zeer onder de
de Basilieken en Kerken, Kruisweg, trappen op indruk van Bernadette, die psychisch sterke,
jonge vrouw, haar geloof,
en af, winkeltjes aflopen haar onwrikbaar vasthoualles met m’n rollator - voor
rozenkransen en Mariaflesden aan hetgeen ze gezien
had. Door haar heb ik weer
jes. Ook nog ‘n prachtige
geleerd de Rozenkrans te
dagtocht met de bus door
bidden. Door haar, mij, in
de Pyreneeën naar het
mijn pijn en depressie, tot
Cirque de Gavarnie, het
Maria te wenden.
laatste dorpje in Frankrijk,
met als hoogtepunt, letterIk ben blij in Lourdes gelijk, een donderende waweest te zijn. Ook blij bij
terval. Schitterend!
mijn man Leo thuis te komen. Mijn vriendin Lena
Zelfs aan de onderdompeen zoon Frans waren me
ling in het geneeskrachtige
geweldig tot steun, zij geijskoude bronwater namen
Lena en ik deel. In ‘n kleine
noten ervan op hun maJoke en vriendin bij de waterval.
ruimte van ± 3 bij 4 meter,
nier. We gingen gesticht en
met daar in een grote stenen badkuip, haalden tevreden met bussen, vliegtuig en auto’s weer
vaardige handen van twee sterke vrouwen ons huiswaarts. Met mij - februari 2018 - gaat het
vliegensvlug door het water. Ze spoorden ons in stijgende lijn. Lieve Bernadette, blijf bij ons!
aan tegelijk tot Maria te bidden, maar door Sancta Maria, ora pro nobis!!
de kou vergat ik die vrome aanmoediging. 
Joke van der Horst- Bos

Goede Week en Pasen
Witte Donderdag Christus Dienaarkerk 19.30 uur
Goede Vrijdag Christus Dienaarkerk en
H. Laurentiuskerk 15.00 uur Kruisweg,
H. Laurentiuskerk 19.00 uur Plechtigheden
Paaszaterdag Christus Dienaarkerk 19.00 uur
Paaswake
Eerste Paasdag 9.30 uur viering De Goede Herderkerk, 11.00 uur viering H. Laurentiuskerk

Familieberichten
Overleden

6 januari Toon van Geijlswijk
14 januari Cor van Oosten
16 januari Annie van der Poll Kester

88 jaar
85 jaar
66 jaar

Dopen 14 januari
Zondag 14 januari zijn vier kinderen gedoopt in de
Heilige Laurentius kerk in Stompwijk door
pastoor Broeders:
Romy Johanna Willemina Kukler,
Sam Petrus Marcus Janson,
Job Franciscus Edwin Maria Heemskerk en
Jip Elvis Jan Martin Heemskerk.

Dopelingen in volgorde: Romy Kukler, Sam
Janson, Job Heemskerk en Jip Heemskerk.
Er waren veel mensen naar de kerk gekomen en
de dopelingen zagen er mooi uit. Het was een bijzondere viering waar de ouders, oma’s, peters en
meters aan hebben bijgedragen. De peter van Jip
eindigde met een gedicht (laatste vers):
“Door de doop ben je opgenomen.
Kind van mensen, kind van God.
In de kring hier om je heen,
Leven kun je niet alleen.”
Wij heten Jip, Job, Romy en Sam van harte welkom in onze parochiegemeenschap!
Doopwerkgroep Stompwijk

www.hlaurentius.nl
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11

Activiteitenkalender van 24 maart tot en met 19 mei 2018

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 onder meer in de folder ‘Geloofsverkenning, Geloofsverdieping’, die achterin
de kerken ligt. Kijk ook op de pagina’s
van de kerken, daar staan meer activiteiten en vieringen waar iedereen
welkom is! Weekendvieringen staan
op pagina 22 en 23, Jongerenmissen
en -acitivteiten op pagina 20.

Muzikale Rozenkrans
Zondag 6 mei om
15.30 uur is in de H.
Laurentius in Stompwijk ‘De muzikale
Rozenkrans’. Een bijzondere samenwerking van de Cantorij
van de Petrus, Sonore
uit Zoetermeer en het
EMS-koor uit Stompwijk, met zowel klassiekers als moderne Marialiederen. Zo
worden de vijf geheimen van Maria uit de
doeken gedaan. Met processie waarbij Maria als vorstin de kerk wordt ingedragen.
Iedereen is van harte welkom! Neem uw
Rozenkrans mee!

Lezing Zijlpoort
De afronding van de restauratie van de
kapel op begraafplaats Zijlpoort wordt gevierd op zondag 15 april om 15.00 uur in
de kapel. Architect Paul Rietbroek vertelt
over de restauratie, waarna bestuurslid
Piet de Baar uit de doeken doet hoe het zit
met de architect in de beginjaren van de
bouw vanaf 1828. Nadien samenkomst in
de Poort van Leyden. Iedereen is van harte
uitgenodigd, en speciaal de mensen die
met hun donaties de restauratie mogelijk
hebben gemaakt. Lees verder op pagina 23.
Wilbert Hettinga, secretaris bestuur

Bedevaarten!
Ook in de komende periode zijn er
weer diverse bedevaarten. Om te beginnen de 2-daagse Openingsbedevaart vanuit ons bisdom:

Maart

April

24 Open Kerk Hartebrug

1 Hoogfeest van Pasen
Verrijzenis van de Heer

Van 14.00 tot 16.00 uur

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

26 Avond van Barmhartigheid
Joseph, 19.00 uur

2 Tweede Paasdag
3

5 Adrienne von Speyr († 1967)
De teksten van deze mystica en theologe lijken actueler dan ooit. We lezen
een paar bladzijden om die samen ook
te bespreken. Over Pasen en de Verrijzenis. Lodewijkpastorie, 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith

28
29 Witte Donderdag
30 Goede Vrijdag

6 Film en Spiritualiteit Invictus.
Het verhaal in deze film speelt zich af
na de val van het Apartheidsregime
in Zuid-Afrika. In de Romanuszaal
achter de Hartebrugkerk, 19.15 uur.
Opgave hartebrugkerk@kpnmal.nl

Tocht met
het Kruis

31 Stille Zaterdag die overgaat
in de Heilige Paasnacht
(Paaswake)

Leiden een opstapplaats om
8.30 uur bij de Petruskerk aan
de Lammenschansweg.
Beauraing
Ieder jaar gaan drie bedevaarten naar
Beauraing, georganiseerd door het
Nederlands Beauraing Comité Pro
Maria bisdom Rotterdam. Dit jaar zijn
de bedevaarten zaterdag 12 tot en met
dinsdag 15 mei, dinsdag 21 tot en met
24 augustus en zaterdag 22 tot en met

15 Lezing begraafplaats Zijlpoort
Zie links

16

zie hierboven

Bedevaart naar Beauraing
zie hierboven

4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag

21
22 Herdenking Jodenvervolging

6 Muzikale Rozenkrans
Zie linkerpagina

Zie hierboven

13 Bedevaart
Beauraing
14 Bedevaart
Beauraing

23

7

15

24

8

16

9 De Heilige Mis
de eeuwen door

17 Bijbelleesavond

25 De Heilige Mis de eeuwen door Hoe

was dat in de eerste eeuwen, in de Middeleeuwen, na Trente en hoe is het nu.
De Rid-derzaal bij de Joseph, Alexander		
straat 1A, van 20.00 tot 21.30 uur. Met
PowerPointPresentatie. Door pastoor Smith

26 Zuster Marie Tatiana van de zusters van
Stella Maris uit Dordrecht over bidden.
Nadien een tijd van aanbidding, die door
de zusters begeleid wordt.
Lodewijkpastorie 20.00 uur

10
27
van een zondag. Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00 uur.
Begeleiding door Marieke Maes

12 Bedevaart naar Brielle
en Smakt

Over de Kerk. Informatie bij
5 april

20

Maria Boodschap

12 Bijbelleesavond Met lezingen

2
3 Adrienne von Speyr

19

Goddelijke Barmhartigheid

11

Hij laat in die tijd zijn dorpsgenoten kennismaken met hun
‘innerlijke muziek’. Bijzonderheden bij 6 april

1 Bedevaart Kevelaer en
Kranenburg Zie hierboven

18

8 Beloken Pasen en zondag van de
9 Aankondiging van de Heer

Op zondag 22 april is weer de
jaarlijkse Herdenking van de
Jodenvervolging, nu in de
Marekerk om 19.30 uur. Spreker is Ronald Leopold, directeur van de Anne Frankstichting. Kinderen en jongeren
lezen de namen op van vermoorde joden uit
Leiden en omgeving en leggen een bloem voor
hen neer. Muzikale medewerking door chazan
Barry Mehler, blokfluitiste Hester Groenleer
en organist Matthias Havinga. Iedereen is
welkom die niet wil vergeten.

Mei

14

7

13

dinsdag
25 september. Opgeven
kan bij Fons van der Linden, 079 351 29
97 of fvdlinden@casema.nl of bij Els
Devilee-Amse 079 331 07 30.
Meer informatie over de bedevaarten
naar Kevelaer/Kranenburg en Smakt/
Martelaren van Gorcum op www.bedevaart.nl of via e-mail info@bedevaart.
nl of tel. 070 387 67 01/010 414 95 77.
Zie ook de folders achterin de kerken!

17

4

27

Zo’n 400 mensen lopen op een zaterdagmiddag de kerk binnen, als die open is. Vanzelf
worden ze dan stiller en lopen naar voren om
een kaarsje aan te steken. Soms komt het tot
een gesprekje of wordt er speciaal om een gebed gevraagd. Vanuit de parochie zijn er
mensen die verwelkomen, bidden, zingen, uitnodigen, beschikbaar zijn voor een gesprek … Komt u een keer meedoen? Van 14.00 tot 16.00 uur. U schiet daar maar
iemand van het team aan (zie de blauwe T-shirts met Open Kerk erop). Pastoor Smith
Rondom de Kerk - April 2018

De Martelaren van
Gorcum en Smakt
Deze bedevaart
begint op zaterdagochtend 12 mei met de reis naar
Smakt. Daar wordt het Sint Jozefheiligdom bezocht. In de middag wordt
Brielle aangedaan, de bedevaartsplaats van de Martelaren van Gorcum.
Hier wordt ook de H. Mis gevierd. De
geestelijke leiding is in handen van
pastoor Smith en diaken Clavel. Er is in

Kevelaer en Kranenburg.
Maandag 30 april en dinsdag 1 mei. Met een heel mooi
programma! Zie de folders
achterin de kerken. U kunt u
aanmelden tot 17 april. Meer
informatie: zie hiernaast.

Open Kerk Hartebrug 19 mei

12

Herdenking Jodenvervolging

28
29
30 Bedevaart Kevelaer en
Kranenburg Zie hierboven

Info bij 25 april. In de
Josephpastorie van 20.00 tot
21.30 uur

10 Hemelvaart van de Heer
Hoogfeest

11 Film en Spiritualiteit
As it is in Heaven
Na een hartaanval keert
dirigent Daniel Daréus
terug naar
zijn geboortedorp om te
herstellen.

Info bij 12 april

18
19 Open Kerk Hartebrug
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.
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HARTEBRUG

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

TEN EN
BELASTINGAANGIF
BELASTINGADVIES
RTICULIEREN
SPECIAAL VOOR PA

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

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.

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.

brugkerk een warm hart toe en wilt u op deze
manier iets voor de gemeenschap betekenen?
Laat het ons dan weten! Aanmelding bij voorkeur via e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Basisscholen
RK
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

Actie Kerkbalans

‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58

Bij de vorige uitgave van ons blad Rondom de
Kerk hebben wij uw aandacht gevraagd voor
de Actie Kerkbalans. Iedereen die daar op
positieve wijze op heeft gereageerd willen wij
hierbij van harte bedanken! Is het u ontgaan of

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
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

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

Uitvaartverzorging

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

Zaterdag 24 maart 14.00 uur

PC Visser ’t Hooft Lyceum

Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal

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
BMS
Netwerk Notarissen

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
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Al vele jaren heeft de Hartebrugkerk een hechte groep collectanten. Tot nu toe bestond deze
groep uitsluitend uit heren, maar in onze moderne tijd zijn dames uiteraard ook van harte
welkom! De collectanten gaan niet alleen met
de schaal rond om geld op te halen tijdens de
offerande in de Mis maar zij hebben ook een
taak in het uitdelen van boekjes, begeleiding,
toezicht en een helpende hand bij calamiteiten. Dit geldt ook bij andere activiteiten die
in onze kerk plaatsvinden zoals concerten,
presentaties en open kerk acties. Er wordt
gewerkt met een rooster, u hoeft dus niet iedere zondag aan het werk. Draagt u de Harte-

Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

Levendaal 103 - Leiden

Gezocht: collectant m/v

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

Zaterdag 24 maart 14.00 uur Open Kerk Actie.
Palmzondag 25 maart – 11.15 uur
Eucharistieviering met palmprocessie, voorganger
pastoor Walter Broeders, m.m.v. Hartebrugkoor.

Witte Donderdag 29 maart
19.00 uur Eucharistieviering in de Antoniuskerk
Géén viering in de Hartebrug! Zie pagina 5.

Goede Vrijdag 30 maart
19.00 uur Plechtigheden in de Petruskerk

> 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

Paaszaterdag 31 maart 21.00 uur
Paaswake
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Hartebrugkoor

Paaszondag 1 april 11.15 uur
Verrijzenis van de Heer, Eucharistieviering
Voorganger pastoor Smith, m.m.v. Hartebrugkoor

Buiten het officiële Paastriduüm
11.00 uur Kruisweg voor kinderen o.l.v. de Werkgroep Kinderwoorddienst

bent u er nog niet toe gekomen om een bedrag
over te maken? Dan kan dat alsnog en bovendien het hele jaar door! U kunt uw financiële
bijdrage overmaken op onze bankrekening:
NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk Leiden. Heel hartelijk dank!

Samenwerking Regio Zuid
Zie voor het verslag van de Regio Zuid bijeenkomst van 17 februari op pagina 17 en op de
www.rondomdekerk.nu.
site

Eerste heilige Communie 2018
Maar liefst dertien kinderen hebben zich dit
jaar aangemeld voor de Eerste heilige Communie. Negen daarvan ontvangen met Pinksteren op 20 mei hun eerste Communie in de
Hartebrugkerk, op zondag 27 mei vier kinderen in de kerk van Maria Middelares in de Stevenshof. De voorbereiding van dit belangrijke
moment in hun jonge leven vindt, net als vorig
jaar, gezamenlijk plaats. De Communieviering
gebeurt in de eigen kerk. De kinderen zijn in
de eerste bijeenkomst enthousiast aan het
werk gegaan met het thema van de Schepping. Inmiddels is er ook al een speurtocht in
15.00 uur Kruisweg voor volwassenen, voorganger
pater Leo van Ulden ofm. m.m.v. vrijwilligers en
Dameskoor.

Doopviering 1 april 13.00 uur
Xavion Cannister.

Vieringen

de kerk geweest zodat de kinderen vertrouwd
raken met het gebouw.
Zo proberen we de kinderen een goede voorbereiding te geven op hetgeen hen op 20 en
27 mei te wachten staat.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Zondag 1 april en 6 mei.

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

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering
Donderdag 12.30 u. Eucharistieviering in de dagkapel
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand.

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

Overleden

Koningsdag vrijdag 27 april 20.00 uur
Orgelconcert door Jan Verschuren.

Alberto Bottaro (78 jaar). Na een ernstige ziekte
overleed Alberto op 14 februari 2018. Op dinsdag
20 februari hebben we afscheid van hem genomen bij de uitvaart in de Hartebrugkerk. Aansluitend werd hij begraven op Rhijnhof. Wij wensen zijn
vrouw Connie en alle dierbare nabestaanden veel
sterkte bij dit verlies.

Agenda

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
Zondag 1 april, 15 april en 6 mei.

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus
Zaterdag 14 april en 26 mei 15.30 u. in de bijsacristie.

Concert

Filmavond in de Romanuszaal

Vrijdag 6 april 19.15 uur
‘Invictus’ Een film over Nelson Mandela.

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 11.15 uur. Ook op aanvraag bij Jan van Loon,
tel. 071 514 03 81, http://greccio.webklik.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: lcwvangoozen@gmail.com. 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.

Mis van Finkers met Pasen!
Als u van Herman Finkers houdt, leert u hem
met Pasen ook eens van een andere kant kennen. Voor zijn eigen huwelijk componeerde
hij de 4-stemmige Jorismis. Zijn impresariaat
heeft ons toestemming gegeven om deze te
kopiëren en uit te voeren. Finkers heeft daarin
(natuurlijk) een muzikale grap verstopt. Verder
zingt het projectkoor onder meer mottetten
van van Rathbone en Villiers Stanford.

Onderhoud windmotor
U heeft al eerder gelezen dat de windmotor
van ons orgel binnenkort, na 82 jaar trouwe
dienst, een extra onderhoudsbeurt gaat krijgen. Onze organist moet volledig op de motor
kunnen vertrouwen. Je moet er toch niet aan
denken, zo maar ineens midden in een mooi
Benedictus... Wij hopen dat de klus vóór Pasen
kan worden geklaard.

Projectkoor
Onderstaande foto geeft nog eens weer hoezeer samenzang wordt gewaardeerd! Ze kwamen op donderdag 11 januari bijeen om gezamenlijk de cd met de opname van de Kerstnachtmis te beluisteren onder het genot van
een kop koffie/thee en een drankje. En zich
voor te bereiden op Pasen!

Bloemen brengen
De bloemversiergroep laat weten dat er op
Goede Vrijdag vanaf 14.00 uur en de zaterdag
erna vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur bloemen
kunnen worden gebracht in de Petruskerk.
De bloemen worden verwerkt in de versiering
voor Pasen. Alvast dank daarvoor.

Doopviering in april
Op zaterdag 14 april om 14.00 uur is de laatste
Doopviering voor de zomervakantie. De voorbereidingsavond is op woensdag 11 april om 19.30
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uur in de pastorie. Informatie en/of opgave: bij
Pernelle Severijnen, pam.severijnen@planet.nl
of 071 514 49 88.

Even terug in de tijd…
Deze oude
briefkaart
laat zien
hoe ‘autovrij’ de
Lammenschansweg toentertijd (1938)
was. De Petruskerk staat statig op zijn plek.

Voorstellen Communicantjes
Tijdens de H. Mis van zaterdagavond 17 februari zijn de Communicantjes voorgesteld. Pastoor Smith stelde enkele vragen aan hen: o.a.
wat is de betekenis van zondag voor Jezus en
wat zou je op de dag van je Eerste heilige Communie graag willen eten? De voorkeur ging uit
naar pizza en pasta met spinazie.
Voor een verslag van de Regio Zuid bijeenkomst van 17 februari, zie pagina 17, De Haan
www.rondomdekerk.nu .
en

Korte uitleg bij de Goede Week
Op Witte Donderdag wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf
discipelen hield.. De naam Witte Donderdag
verwijst naar het witte gewaad dat de priester
tijdens de Eucharistieviering draagt.
Op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de
dienst niet, als teken van rouw. Goede Vrijdag
wordt ‘goed’ genoemd omdat de christenen
geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden
bekommerde en het zelf op zich nam. Het is
een vastendag: geen vlees en alle maaltijden
sober houden.
Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat
Christus dood in het graf lag. In afwachting van
de volgende paasmorgen heerst dan in het
kerkelijk leven stilte.
Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april
op de eerste zondag (en maandag) na de volle
maan na het begin van de lente. Het christendom is met name gebaseerd op het leven en
lijden én de opstanding uit de dood van Jezus

Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke
feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit
de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.
Witte Donderdag 29 maart
19.00 uur Plechtigheden in de Antoniuskerk
Goede Vrijdag 30 maart
19.00 uur Plechtigheden met Cantorij.
Door pater Van Ulden
Paaswake zaterdag 31 maart in de
Hartebrugkerk om 21.00 uur
Paaszondag 1 april
9.30 uur Hoogmis met Petrusprojectkoor
Buiten het officiële Triduüm
15.00 uur Kruisweg voor kinderen met
Sint Petruskoor.

Agenda

Vaste Vieringen
Zaterdagavond
19.00 uur Mis met samenzang of Cantorij
Zondagmorgen
1e en 3e zondag van de maand 9.30 uur Mis
met Sint Petruskoor
Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de
witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid
In mei is dinsdag- en vrijdagmorgen na de H. Mis
van 9.00 uur Rozenkransgebed.

Zo’n 75 parochianen waren
17 februari aanwezig op
de bijeenkomst in
de Antoniuskerk,
waar informatie werd
gegeven over de nieuwe
samenwerking van de
kernen Lam Gods, Hartebrug
en Petrus, samen de ‘Regio Zuid’
van onze HH. Petrus en Paulusparochie.
Een ‘speeddate’ vormde een ludiek begin om
parochianen uit deze drie kernen met elkaar
in contact te brengen om elkaar beter te leren
kennen. Daarna volgde uitleg over aanleiding
en doel van de regiovorming. Onze vitaliteit
staat onder druk; wat is nodig om, bijvoorbeeld over 10 jaar, nog een vitale gemeenschap
te zijn? Samenwerking is geboden! Ook werd
toegelicht hoe de regio zich gaat organiseren,
met één Pastoraatgroep en één Beheercommissie voor de gehele regio met daarnaast in
iedere kern een Locatieraad voor alle dagelijkse
beslommeringen. De leden van de nieuwe pastoraatgroep werden voorgesteld: Marlène Falke
(namens pastoraal team), Claar-els Van Delft
(voorzitter), Jan Akerboom (secretaris), Els Grijmans (Petrus), Irma Leune (Lam Gods), Leny van
Loon en Victoria Twist (Hartebrug). Er is nog een
vacature voor de portefeuille ‘communicatie’.

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 11 april en 9 mei.

Gedoopt

Op 10 februari is gedoopt: Queenyshally
Kyshantely Leah Martina, dochter van Nathaniel
Martina en Nasately Nieuwkerk.

Overleden

De heer Joseph Cornelissens
* 27-10-1925 + 04-01-2018
Echtgenoot van Johanna Cornelissens - Goddijn
Mevrouw Marianne Reijnders
* 20-01-1955 + 17-01-2018
Mevrouw Gonny Smit - Leicher
* 10-04-1926 + 19-01-2018
Weduwe van Franciscus Smit

Over de vraag
‘Wat zijn voor u
de belangrijkste
kenmerken van
een bloeiende
geloofsgemeenschap’ gingen we
in groepjes van
10 personen met
elkaar in gesprek.
Die gesprekken waren misschien wel het meest nuttige deel van de bijeenkomst; ze leverden een mooi beeld op van
wat parochianen belangrijk vinden, waar ze
behoefte aan hebben, hun toekomstdromen.
In bovenstaande ‘wolk’ zijn de reacties door
middel van trefwoorden samengevat, hoe
groter de letter, hoe vaker een reactie werd
genoemd.

Vieringen Goede Week en Pasen
Palmzondag 9.30 Maria Middelareskerk,
viering met palmprocessie met medewerking
van het kinderkoor. Er is kinderwoorddienst.
Vieringen in de regio van het officiële
Paastriduüm (zie ook pagina 5)
Witte Donderdag 19.00 uur Maria Middelareskerk
Goede Vrijdag 19.00 uur Petruskerk
Paaswake 21.00 uur Hartebrugkerk
Eerste Paasdag 9.30 uur Maria Middelareskerk
Buiten het officiële triduüm
Goede Vrijdag
Kruisweg 15.00 Maria Middelareskerk
Oecumenische viering 19.00 Antoniuskerk

Open Kerk

w w w. s i n t p e t r u s l e i d e n . n l
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Regio Zuid van start

Vervoer nodig?
Speeddaten!

Jongeren bijeen in Regio Zuid
In de Regio Zuid willen we de ‘Coelieclub’, die
al langer bestaat vanuit de Hartebrugkerk, uitbreiden met jongeren van de Petrus en de Lam
Gods. De Coeliclub is bedoeld voor jongeren zo
ongeveer tussen 12 en 19 jaar. Alle jongeren
van harte welkom! Zie voor de bijeenkomst
van 9 februari het verslagje op pagina 20!
Nieuwsgierig? Kijk eens op Facebook Coeliclub.
Volgende bijeenkomsten zijn op vrijdag 13
april en 8 juni, van 19 uur tot plm. 21 uur in de
Hartebrugpastorie. Info bij Irma Leune 071 531
56 36 en Victoria Twist 071 532 65 56.

Wilt u vieringen bezoeken, maar kunt u zelf geen
vervoer regelen? Neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@lamgodsleiden.nl of 071
531 01 62 (dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur).

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius

Vrijdag 6 april en 4 mei om 10.00 uur een
Eucharistieviering t.g.v. de ‘eerste vrijdag van de
maand’, met na afloop gezellig koffiedrinken.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 26 maart en maandag 30 april om 10.30
uur Eucharistieviering.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 25 maart (Palmzondag) en zondag

Ook was het
mogelijk op een
‘flipover’ ideeën
te schrijven
voor samenwerking.
Ideeën waar
de pastoraatgroep mee
verder kan.
En uiteraard
meedenken
van iedereen blijft
belangrijk, dus schroom niet
om ons in de toekomst ‘input’ te blijven geven!
www.rondomdekerk.nu .
Zie ook
Vanuit de pastoraatgroep Regio Zuid,
Jan Akerboom
22 april is er Kinderwoorddienst en zingen
‘De Vlammetjes’. Aanvang om 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 22 maart
en donderdag 12 april om 20.00 uur in de pastorie
van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus

Rond de maaltijd met elkaar in gesprek over een
bijzonder onderwerp. Vrijdag 23 maart en vrijdag 20 april zijn de eerstvolgende bijeenkomsten.
In ‘De Verdieping’, Stevensbloem 269, van stipt
18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Ieder is van harte welkom. Intekenlijsten komen
achterin de kerken te liggen.

Familieberichten
Overleden

Op 21 januari overleed Catharina Angenissa (Tinie)
Koek-Broers. Zij bereikte de leeftijd van 81 jaar. De
crematieplechtigheid vond plaats op 27 januari.
Op 7 februari overleed Nicolaas Petrus (Nic) van
Cassel op de leeftijd van 87 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 14 februari.
Op 8 februari overleed Cornelia Johanna PrinsKooloos, 95 jaar oud. Haar uitvaart was op
15 februari in de Maria Middelareskerk, waarna de
crematie op Rhijnhof plaatsvond.

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

Overbruggingspredikant in De Regenboog

Samen genieten van een goede film, ‘I Daniël Blake’, met een
goed gesprek na afloop onder leiding van ds. Ronald Da Costa.
Timmerman Daniël heeft een zwak hart. Van de dokter mag hij
niet werken, van het arbeidsbureau moet hij, anders wordt hij
gekort op zijn uitkering. Katie, een alleenstaande moeder is
ook het slachtoffer van het bureaucratische systeem. De twee
steunen elkaar. Hoe kwetsbaar kun
je zijn. De 80-jarige regisseur Ken
Loach maakte zo’n levensechte
film dat de Engelse overheid maatregelen gaat nemen. Woensdag 11
april om 19:30 uur. Kosten € 5,-.

In december ben ik er aan het werk gegaan. In de Regenboog. Bij de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk. Als overbruggingspredikant, bedoeld om de tijd van de predikantsvacature (PKN) te
overbruggen. Ik werk er samen met mijn collega Marianne Hogervorst,
pastoraal werker binnen het bisdom, en ds. Hans Snoek. De Regenboog
heeft me warm onthaald, en ik voel me er nu ook al aardig thuis. Mijn
taken betreffen vieringen, pastoraat en vormingswerk. Grootschalig of
alomvattend is mijn inbreng niet; ik ben er voor de continuïteit, zogezegd.De Regenboog leeft vanuit een doorleefde, diepgewortelde oecumene. Zij combineert dat met een grote betrokkenheid op de mensen in
de wijk. Dat is goud waard. Het is een plek in de stad om te koesteren.
Mijn achtergrond ligt in de kerkmuziek en liturgiewetenschap. Mijn
leven probeer ik vorm te geven vanuit de Franciscaanse spiritualiteit.
Geboren en getogen in Utrecht werd ik predikant in Tiel, later in Oegstgeest, nu ben ik interim-predikant op verschillende plaatsen en woon
ik in de Franciscaanse communiteit in Amsterdam.

Ds. Kees G. Zwart (ds.regenboog@gmail.com)

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

Aftrap Babyhuis naast de H. Lodewijkkerk
Op 19 februari is de intentieverklaring met de Stichting Babyhuis getekend aan Steenschuur 17, waar het Babyhuis gaat komen. Initiatiefnemer Stefan Tax: “Babyhuis is een
geweldig initiatief. Ik ben onder de indruk geraakt na een rondleiding in het Babyhuis
in Dordrecht door oprichtster Barbara Muller”.
In het Babyhuis kunnen, als het pand
is opgeknapt, acht hoogzwangere
vrouwen en kersverse moeders met
hun kindje verblijven, die de hele zorg
voor hun baby nog niet aankunnen.

Sponsor ook de Babyhuislopers!
Bij het verschijnen van dit nummer van Rondom de
Kerk zijn er al 31 jongeren die zich laten sponsoren
tijdens de Leiden Marathon op 27 mei. Hun doel is
€ 30.000,- bij elkaar te rennen voor het Babyhuis, liefst meer natuurlijk. Er is inmiddels al
€ 15.000,-toegezegd/gesponsord! Oprichter van Babyhuis, Barbara Muller loopt ook mee. Sponsort u ook
de Babyhuislopers! Meer lopers zijn ook welkom. Kijk
op https://acties.het-babyhuis.nl. Zie ook pagina 7.
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Directeur van het Babyhuis in
Dordrecht, Anette Verwoerd: “Aanmeldingen kunnen komen van allerlei
organisaties, zoals bijvoorbeeld het
Leger des Heils.” Door deze opvang
kunnen onder meer uithuisplaatsingen van pasgeboren kinderen worden
voorkomen. Stefan Tax: “Ik zie het
Babyhuis als een nieuwe, concrete en
oordeelsvrije weg om de vraag naar
abortus in Leiden en omgeving te verminderen, en een antwoord op onze
gebeden voor de bescherming van het
ongeboren leven.” Pastoor Smith: “Het
is mooi dat het Babyhuis in hartje
stad komt. We gaan er vanuit de

Wilbert Hettinga, Barbara Muller en pastoor
Smith tekenen de intentieovereenkomst.

Lodewijk en heel de parochie alles aan
doen om de mensen die in het huis
verblijven zich thuis te laten voelen.
In het huis en in de stad.” Het Babyhuis heeft de enthousiaste steun van
ons bisdom en de gemeente Leiden. In
een volgende Rondom de Kerk leest u
meer over het Babyhuis. Meer info op
www.lodewijkparochie.nl/babyhuisnr-17, daar kunt u ook zien hoe u een
donatie voor de renovatie kunt doen!

De Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij bracht op vrijdag 19 januari weer heel veel mensen naar de Oude Rijn:
mensen van organisaties in De Bakkerij, van (maatschappelijke) organisaties in de stad, mensen uit de regio, medewerkers van de diaconieën en vele vrijwilligers.
Terugblikkend was 2017 het jaar van ‘Kom 7 kijken’, waarvan de verschillende kunstuitingen voor het laatst te bekijken waren. En van Oma gaat op stap, van Onder Anderen,
een theaterproductie door Geurend Hooi, van Aemosa, een
nieuwe organisatie in De Bakkerij, van het Avondmaalsproject voor moeder en kind in Nederland en Sri Lanka en
weer een jaar van veel M25 activiteiten met jongeren. En
natuurlijk van individuele hulpverlening. Over het jaar

Chaim Wackie
Eysten en
Barbara van
Velzen.

2018 is het Jaarplan 2018, te vinden op www.debakkerijleiden.nl. Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting zong Barbara van Velzen, begeleid op de gitaar
door Chaim Wackie Eysten een aantal songs, die in
haar beleving passen bij het werk van De Bakkerij.
Songs over mensen die snakken naar vrede, mensen in een veelkleurig samenleving en over mensen aan de onderkant van de samenleving.

Jaarverslag 2017 Straatpastoraat
Hollands Midden. Ook het aantal ongedo2017 was voor het Straatpastoraat Leiden
een druk jaar, met veel ontmoetingen met
cumenteerden zonder hulp neemt toe. Ook
mensen aan de onderkant van de samenzijn mensen met ernstige schuldenproblematiek in de daklozenopvang te vinden.
leving. Om mensen die buiten de boot zijn
Het Jaarverslag van het Straatpastoraat
gevallen te steunen en een gezicht te geven. In het Jaarverslag vertelt straatpastor staat op www.debakkerijleiden.nl.
Folly Hemrica onder meer dat
het aantal daklozen nog steeds
groeit, inmiddels ruim 300.
Steeds meer mensen met psyOp dinsdag 13 maart was er in de Machiatrische problemen belanrekerk een ontmoetingsmaaltijd voor
oud- en nieuwkomers in onze regio
den op straat, mede door bezuionder het motto ‘Samen Leven, Samen
nigingen op bedden bij de GGD
Eten’. Nieuwkomers en jongeren van
Elk jaar kijk ik in de loop van de
M25 Leiden maakten eten klaar uit
herfst in onze tuin, om te zien wandiverse culturen voor een uitgebreid
neer alles is afgestorven. De laatste jaren zijn er nooit
en kleurrijk buffet met gerechten uit
meer planten dood. Begin november begint tegenSyrië, Libanon, Mexico en de Verenigde
woordig de winterjasmijn al te bloeien. En begin januStaten. Tijdens de maaltijd werd er
ari waren dit jaar de narcissen al met hun stelen boven
muziek gespeeld en er was een gezelde grond! Ik hield mijn hart vast. Als ze nu maar niet te
snel knoppen gaan maken, het kan immers nog gaan
lige kinderhoek. Er waren zo’n honderd
mensen bij deze ontmoeting aanwezig,
vriezen! En inderdaad het werd eind februari, begin
die mede mogelijk werd gemaakt door
maart, héél koud. Iedere dag keek ik hoe het met de
vrijwilligers van de Marekerk, Diaconarcissen ging. Na een paar dagen vrieskou lagen ze
voor dood gebogen op de grond met hun knoppen een
naal Centrum De Bakkerij, Libertas LeiFolly Hemrica met één van de gasten
beetje uit. Wat een verdrietig gezicht. Ik ging naar de
den en de Leidse Studenten Ekklesia.
tijdens het Kerstdiner in december 2017.
site van De Keukenhof – waar Pier en ik ieder jaar naar
toe gaan – om te zien welke problemen zij hadden met
Nieuw team M25 Leiden!
de bloemen en de kou. Niets over te lezen! Ik kreeg
(als stadsmens) de neiging om de narcissen van de
Op de foto ziet u het nieuwe team van M25 Leiden. Zij hebben het stokje overgegrond op te rapen en met een touwtje of zoiets weer op
nomen van Tamara Breton. Yiri Bloemkolk (toegepast psycholoog, links) is sinds
te richten. Ik vroeg Pier om dit te doen, de tuin is navorig jaar november aan het werk bij De Bakkerij, onder meer bij ‘Op de Kook toe’.
melijk zijn domein. Pier (die komt van het platteland)
Carijn Westeneng (afgestudeerd godsdienst pastozei: “Nee, Joke, dat is nu eenmaal de natuur, ze moeraal werker) is al langer bij De Bakkerij, onder meer
ten zichzelf maar redden.” Ik vond het wat hardvochbij ‘Oma gaat op stap’. In maart was meteen hun vuurdoop: stageweken voor het Kalsbeek College in Woertig. Later bedacht ik dat Pier wel een punt had, weer
en natuur gebeuren. Net zoals alles in het leven gaat
den, met een ontmoetingsmaaltijd voor de oud bezoals het gaat. Wel ben ik blij dat de narcissen zich
woners van de noodopvang in samenwerking met de
alweer aan het oprichten zijn, als ik dit schrijf…
Marekerk. (Zie elders op deze pagina.) En een stageYiri Bloemkolk en Carijn
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
week voor het Teylingen College in Noordwijkerhout.

‘Samen Leven,
Samen Eten’

Rondom...
Natuur

Foto Melle van der Wildt

Film in De Regenboog

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

Foto Han de Bruin

25 maart 10.00 uur Palmzondag, viering met Palmpaasprocessie voor de kinderen. Eigen palmpaasstok meenemen.
29 maart 19.30 uur Witte Donderdagviering met Eucharistie, Th. Scholtes ofmconv. m.m.v. Regenboogkoor
30 maart 19.30 uur Goede Vrijdagviering met Kruisverering (geen H. Avondmaal), ds. B. Heubeck, mmv Regenboogkoor
31 maart 21.30 uur Paaswake met Eucharistie, A. van Well
m.m.v Regenboogkoor
1 april 10.00 uur
Pasen met H. Avondmaal, ds. K. Zwart
m.m.v Arcobaleno
10 mei 19.00 uur
Hemelvaart met Eucharistie en Eerste
Communie, pastoor T. Visser.

Foto Melle van der Wildt

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

Pasen is op handen. Het hart van
het liturgisch jaar: het is altijd
Pasen in perspectief of Pasen als
ruggensteun. In de Regenboog
vieren we de Eerste Paaszondag
uitbundig, met fraaie koormuziek en vrolijke liederen. Tijdens
de homilie volgen we de spirituele weg die Maria van Magdala
(Johannes 6) aflegt: van huis naar het graf, van doodse
leegte naar cruciale herkenning. Mooi om in haar weg de
doortocht door de Jordaan (Jozua 4-5) te lezen. Een weg
van doortocht. Om na te volgen.
Ik wens U intens veel vreugde met Pasen. Ds. Kees G. Zwart

Nieuwjaarsontmoeting De Bakkerij

Vieringen rond Pasen

Foto Ton Snepvangers

De weg op Paasmorgen

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Westeneng.
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Wist je dat...

Wat motiveert jou?

de naam Paus van het
Latijnse woord papa = vader komt?
● de Paus verschillende
titels heeft zoals: “plaatsvervanger van Jezus
Christus op aarde” en
“opvolger van de heilige
Petrus”?
● de periode waarin een
Paus regeert pontificaat
genoemd wordt?

Hierover spraken jongeren van
de Coeliclub op 9 februari. Als
je niet weet wat je met je leven
gaat doen, helpt een positieve
insteek. Voor Nienke was het
antwoord op de vraag “Waarom
stap je ’s morgens uit bed?”
duidelijk: “Om het beste uit
de dag te halen!” Ook zorgen
maken over wat je na je studie
gaat doen, is voor de jongeren niet nodig. Iedereen die
gedoopt en gevormd is, heeft
al een missie: om getuige van
Christus te zijn. Ook kwam de
Veertigdagentijd aan de orde.
Met een quiz ontdekten de jongeren wat Vasten precies betekent en met de app ‘Frapp’ kozen ze uitdagingen om minder
voor jezelf en meer voor God en
anderen te doen. Bij de koffie
vertelde pater van Ulden ofm.
veel interessante ervaringen
uit zijn leven. Hoe kunnen wij
onze eigen levensweg vinden?
Pater Leo: “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid.” De rest komt vanzelf.

●

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!

ARD
I D E N T I T Y etruCs
-P
Naam Petrus, Simon
ina
Woonpl aats Palest
1 AD
Geboor tejaar rond
Feestdag 29 juni
n
Beschermheilige va
vissers en Pausen

de Paus ook pontifex =
bruggenbouwer genoemd
wordt?
● de Paus staatshoofd
is van Vaticaanstad, het
kleinste land ter wereld?
●

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Heb je de Paasflyer al?
Op de basisscholen is de flyer uitgedeeld. Een leuke flyer
met alles over Palmpasen
en een mooie tekening van
Carel Bruens. Heb je hem
nog niet, vraag er naar in
de kerk bij jou in de buurt!

Palmpasen bij jou
in de kerk in Leide
n en omstreken!
Op welke dag en
hoe laat?

Waar kan ik mijn
palmpaasstok maken?

Sint-Petruskerk,
Lammenschansweg

Maria Middelare
skerk,
Rijndijk
Sint Josephkerk,
Herensingel
Hartebrugkerk,
Haarlemmerstraat
De Regenboogkerk
Watermolen

De Goede Herderker
Vieringen en activiteiten
rond
Zoeterwou de Rijndijk k
de Goede week Sint
en Laurentius
Pasen

Zaterdag 24 maart
in
om 15.30 uur is er
kerk,
de Sint Laurentius
Stompwijk een presentatie over de Goede
Week aan de hand
van
van een maquette
Jeruzalem.

De Paaswake wordt
op zaterdag 31
maart gevierd en
de Mis van Pasen op
zondag 1 april.

Stompwijk

kerk

Maak een
Paastuin
Christus
Dienaarke
rk
Zoeterwou
of Paaskaars.
de Dorp
Goede Vrijdag om
11.45 uur in de
Hartebrugkerk.

Woensdag 21 maart
om 14.00 uur
(in de zaal links
van de kerk)

Zaterdag 24 maart
om 14.00 uur
naast de kerk

Zaterdag 24 maart
om 14.00 uur in
de Ridderzaal (Alexander
straat 1A)
Zaterdag 24 maart
om 14.00 uur in
de Romanuszaal
(Lange Mare 79)
Maak een eigen
kruis thuis en breng
hem mee!
Woensdag 21 maart
om
Aanmelden bij Amanda: 14.00 uur.
06-14464035

Donderdag 22 maart
om 19.00 uur bij
de Hobby Club in
Stompwijk

Zondag 25 maart
om
(direct voor de viering)10.00 uur

Wanneer is de
processie op Palmzon
dag?

Zaterdag 24 maart
om 19.00 uur
met gezinsviering.
Zondag 25 maart
om 9.30 uur met
Kinderkoor en Kinderwoor
ddienst
Zondag 25 maart
om
met Kinderwoorddienst11.30 uur
Zondag 25 maart
om
met Kinderwoorddienst11.15 uur
Zondag 25 maart
om
met Kinderwoorddienst10.00 uur
Zondag 25 maart
om 9.30 uur
Zondag 25 maart
om 11.00 uur
Zondag 25 maart
om 11.00 uur
Kinderkerk

Goede Vrijdag
30 maart
Er is een Kruisweg
speciaal voor kinderen
in de volgende kerken:

Kijk voor de tijden
op de website van
Rondom de Kerk:
www.rkleiden.nl

Ga ook eens naar
www.kinderhoekrdk.nl

Hartebrugkerk
om 11.00 uur
Sint-Petrus
om 15.00 uur
Goede Herder
om 15.00 uur
(met kinderkoor)

Heiligen van onze Parochie

Deel 5: Sint Petrus

Simon en zijn broer waren vissers aan
het meer van Galilea, maar hij (en ook
zijn broer) heeft alles laten vallen om
Jezus te volgen. Met Jezus beleefde
hij veel avonturen en hij werd een
trouwe vriend. Van Jezus kreeg hij de
naam Petrus, wat ‘rots’ betekent.
Toen Jezus met Pasen werd gearresteerd, was het de dappere Petrus die
zijn zwaard trok om Hem te verdedigen. Kort daarna echter, zei hij maar
liefst drie keer dat hij Jezus niet kende, omdat hij bang was. Toen de haan
kraaide, herinnerde Petrus zich dat
Jezus dit had voorspeld en liep hij
huilend weg. Na Pasen, toen Petrus
in Galilea weer aan het vissen was,
verscheen Jezus aan de oever van het
meer. Petrus dook meteen het water
in. Hij was zo blij om Jezus te zien!
Volgens de traditie is Petrus de eerste Paus geworden en zijn graf ligt
onder de Sint-Pieters basiliek in
Rome. In Leiden hebben wij zelfs
twee kerken die naar hem zijn genoemd. Sint Petrus is te herkennen
door de sleutels die hij in zijn handen
draagt.

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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HH Petrus en
Paulus Parochie

AGENDA JongerenInfo
25 maart Tour of Faith in de
Petrus in Leiden! Op weg naar
de WJD in Panama. Kom allemaal! 28 maart Filmavond
met ‘Passion of the Christ’
(18+) 12 april Jongerenmis in
de Lodewijk 13 april Coeliclub
19.00 uur Hartebrugkerk 14
april Vriendjes van Franciscus
(8-11 jaar): de vijf zintuigen,
vervolg. Info: Victoria Twist,
vj.twist@kpnmail.nl. 15 april
RKJ-volleybaltoernooi. Aanmelden tot 26 maart via www.
rjkleiden.nl.
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
op hun Facebookpagina.

Leren van de Kerk in Rusland

Wat doe je?
Ik ben penningmeester van de beheercommissie
van de Josephkerk en ik zing in het dames- en
herenkoor. Daarvan ben ik ook penningmeester,
en vicevoorzitter. Daarnaast zing ik in de Schola
en in het Magnificatkoor. Ook draai ik regelmatig
mee in het rooster van de kosters, en tijdens de
H. Mis op woensdagen ben ik lector en collectant.
Sommigen daarvan vallen ook
onder de Rooms-Katholieke kerk.
H. paus Johannes Paulus II heeft
alle katholieken aangemoedigd om
te leren van elkaar en hij verlangde
ernaar dat de kerk weer “met twee
longen zal ademen”, waarmee hij
de Oosterse en de Westerse Kerk
bedoelde. Ik geloof dat we die bemoediging ter harte mogen nemen
en kunnen leren van de Kerk in
Rusland.
Pauline Buirma

Is er buitenaards leven?
Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapsstal zijn (Johannes
10,16). Vrij geïnterpreteerd en filosofisch gezien zou dit Bijbelvers er op
kunnen wijzen dat buitenaards leven bestaat.
Met dit vers opende prof. Beenakker
de interessante avond waarop hij ons
liet zien hoe wij, op dit gebied van de
wetenschap, ons geloof en onze waarnemingen zouden kunnen combineren.
In het heelal zijn miljarden sterrenstelsels, waarin ook weer miljarden sterren
aanwezig zijn. Veel van deze sterren
hebben ook nog eens planeten. Als er
zoveel planeten zijn, dan moeten er
toch wel enkele planeten tussen zitten
waarop leven te vinden is? De dichtstbijzijnde planeet die op de aarde lijkt,
is zo ver weg dat het licht er 40 jaar
over doet om die planeet te bereiken.
Natuurwetten
God heeft in Zijn genialiteit de mensen natuurwetten gegeven, zo kun-

Ton Cremers (67)
Vrijwilliger Sint Joseph

Op 7 februari was priester
Michiel Peeters bij RKJ-Leiden om te praten over de Kerk
in Rusland. Ik vond het een
interessant onderwerp, waar
we hier in het Westen eigenlijk heel weinig over horen.
Priester Peeters woonde een
tijd in Rusland en vertelde
mooi over de situatie daar. Eén
parochie kan daar ongeveer
twee keer zo groot zijn als heel
Nederland. En wij vinden het soms al
ver als we een half uur moeten rijden
naar de kerk… De meeste christenen
in Rusland is Russisch-Orthodox. In
die kerken zijn veel iconen en ze zingen veel van hun gebeden. Voor hen
is een Latijnse Mis sober, wat grappig
is om te bedenken, omdat die door
ons vaak als rijk wordt gezien. Ook
in Rusland zijn veel verschillende
christelijke kerken/stromingen.

m de Vr
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Wedstrijd!

Jongeren Info

Ron

✄

De Paus

Kinder Hoek

nen wij bijvoorbeeld niet sneller
reizen dan het licht. Zelfs als er
daadwerkelijk buitenaards leven
is, dan zijn wij niet in staat dit
leven te vinden in andere verafgelegen sterrenstelsels, laat staan
contact te leggen. Om de natuurwetten kunnen wij niet heen. Is dit
dan niet ook een inperking voor
de Heer Zelf? Integendeel! De Heer
heeft de mens geschapen naar Zijn
evenbeeld en ons de vrijheid gegeven om daadwerkelijk voor Hem te
kunnen kiezen. In Zijn liefde voor
de mens gaat Hij zelfs zo ver dat Hij
bereid is Zichzelf te houden aan
deze natuurwetten. Hij grijpt niet
zomaar overal in, maar laat ons
echt vrij.
Tobias

Veselka

Hoe gaat dat in de praktijk?
Het is van jongs af ontstaan. Ik was eerder al
als vrijwilliger actief in Breda, waar ik vandaan
kom. Toen ik hier in Leiden kwam werken, ben ik
nog een tijdlang in mijn oude woonplaats actief
gebleven. Ik was daar ‘weekendkoster’. Na mijn
huwelijk toen ik in Leiden kwam wonen, werd ik
gevraagd voor de liturgiegroep en lectorengroep
in de Sint Josephkerk. Ik was daar in de buurt
aan een school verbonden. Na een wisseling
van baan en afronding van studies ben ik gaan
zingen in diverse kerkkoren. Met de opstart van
de kostersgroep werd ik weer actief binnen de
Josephparochie. In 2006 kwam ik in het parochiebestuur terecht, eerst als secretaris en sinds
2008 als penningmeester. Sinds de fusie ben ik
penningmeester van de Beheercommissie. Ik doe
dat dus al met al nu zo’n tien jaar. Hoeveel tijd
daarin gaat zitten? Ik denk dat ik hier gemiddeld één dag per week ben, naast natuurlijk op
de zondagen. Maar dat kan variëren o.a. door
vergaderingen. Daarnaast werk ik ook thuis aan
financiële zaken van de kerk.
Waarom doe je dit?
De kerk speelt een heel belangrijke rol in mijn
leven, van jongs af aan al. En voor die kerk wil
ik me heel graag inzetten. Tenslotte is er naast
het zuivere bidden ook zoiets als een ‘kerkfabriek’. En die moet achter de schermen geregeld
worden. Er moet altijd iemand zijn die zorgt dat
de schoorsteen kan roken en dat de rekeningen
betaald worden. Zelf noem ik wat hier doe altijd
‘praktisch geloven’.
Wat drijft je?
Ik ben gelovig opgevoed en in mijn leven staan
Jezus en de Eucharistie centraal. Ik ben bereid
alles te doen om dat te ondersteunen.
Wat betekent Pasen voor je?
Dat is het belangrijkste feest van het jaar.
We vieren dan de Verrijzenis van Christus met de
belofte van God voor een eeuwig leven. Dat is de
basis van mijn geloof.
Rondom de Kerk - April 2018

21

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 24 maart tot en met 10 mei 2018
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spits staat weer op de toren op de
kapel van begraafplaats Zijlpoort. Die
is zodanig gerestaureerd dat die de
komende 50 jaar tegen weer en wind
bestand is. Een oproep voor extra
sponsoring voor het terugplaatsen van
de luidklok in de toren is royaal beantwoord: de klok hangt weer in de toren. En is op afstand bedienbaar, dan
kan de hele tocht vanaf de aankomst
op de begraafplaats naar het graf de
klok worden geluid en op afstand stilgezet. Dank aan allen voor de financiële steun. Zie ook pagina 12!

2

AT
PSI
TRA
FDS
DOEIRN
HOO
DER H

IJ
ND
RIJ
GE
HO

RAAT

RAAT

ELB

HE

N

AA

DR
.K
OR
TM
AN
NS
TR
AA
T

IJN

HU

IJN

IS

DOEZAST

K

AN
LA

EG
ERW
GE

MM 30

21.00 zie Hartebrug

09.30 EV - pastoor Smith
Petrusprojectkoor

ER

HU

LEI

AN
SLA
ER
UD
HO
D
STA

KOREVAARST

AT
P
TRA
FDS
DOR
HOO
DER

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

ER

BOMENWIJK

UW

D
STA

UIS

IJN

NIE

BURCHT

R
11.15 EV - pastoor Broeders
DE
ER
GARENEH
ED
MARKT Schola Cantorum
O
G

09.30 zie Goede Herder

E
UW

AT

OUDE HE
RENGRACH
T

UW

RE

STRA

AT
RA
ST

ER

SL

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

NIE

MA

DE
ER
EH
ED
GO

A4

09.30 EV - pater van Ulden MM 25
Kinderkoor

AN
LA
ER
ME

RE

GE

EM
ME
R

EE

ZOETERWOUDSESINGEL

N SINGEL

EG
W
SE
D
N
EI

OUDE
DORP
WIJK

NIE

RA

DH
STA

N
AA
Z’WOUDE-RIJNDIJK
JEL
AN
OR

IJ
ND
RIJ
GE
HO

SIU

VEST

RE
MA

BOMENWIJK

A

LL

GA

HAVEN

N
AA
IAL
AC

GE

EE
ST

AN
LA

HA
A RL

JAN VAN HOUTKADE

HERE

EM LEIDERDORP
ME
R S
TRAAT

BR

LAN

UW

DH

IN

HE

ROOSEVELTSTR

EG
RSW
MO
GE
HO

LAAN

19.00 EV - pastoorNBroeders CD
AA
Jongerenkoor
SL

BERNHARD
KADE

AAT
STR
OFD
HO

ER
RD
HE
DE
OE
G
DE

RG
11.00 EV - pater van
Ulden
Parochiekoor

20.00 EV - pastoor Broeders CD
Sluiting CD - Alle koren

LAN

KETEL TADHO
SME
ER

ES
TR
AA
T

STEENSCHUUR

N
AA
JEL
AN
OR

19.00 WG
Parochiekoor

IJK

ZOETERWOUDSESINGEL

DERD
AN
MOLE
N DERSLA
U

BR
E

RAPEN
BU

AN Plechtigheden met
19.00
LA
RS
DE
OU
Passie-evangelie
DH
A
ST
pater van Ulden
R

11.15 EV/KWD - pastoor Smith
Hartebrugkoor

11.00 EV - pastoor Broeders
Samenzang

ND

RAAT

▼

JAN VAN HOUTKADE
GEERPOLDER

LEN

N
IJSSELMEERLAA
IJK
ND
RIJ
GE
HO

GARENMARKT

RAAT

DOEZAST
EG

KOREVAARST

URTSEW

ZONNEGAARDE

STAN

HA
A RL

MO

EG
MADEW
W. VD
A4

EG
ERW
GE

11.00 EV - pastoor Broeders
Parochiekoor

19.00 EV - pastoor Broeders CD
wijk Voorhof
Parochiekoor

M
EG
O
T SNOEPW
LE
G PERSAN
N
STIERENBRU
LEIDEN AA
RS
PA
D

WAT
ER

E
EH
ED
GO
E
D

ENGELENDAAL

RIJ

ES
TR
AA
T

DR. VAN NOORT STRAATDe

15.00 Kruisweg voor kinderen 15.00 Kruisweg

ST

RAAT

TJE
WATER

ZUIDBU

ZUIDHOF

R.
ST
IEF
BR
IJL
-V
M
LO
V.D.B

24

19.00 EV - pater van Ulden ANT 29
Lam Godskoor

19.00 zie Antonius

A4

Nieuwe spits op de toren

■

EN
ERME

OUDE VE

Hoge Rijndijk 16 Z’woude-Rijndijk
OUDE

STEENSCHUUR

RAPEN
BURG

STE
VEN
SH OFDREEF

AN
LA

AT
TRA
HTS
DZIC
VEL

06
AN
KOOILA

N2

RAPEN
BURG

BR
E

AN

ZEEM

EN
ERME

RAPEN
BURG

AN
LA
ER
ME

NIE

STA

AT

RA

ST

IJSSELMEERLAAN

KOREVAARST

E
AD
TZK
REN
LO

AN
LA
ER
ME

D
PA

SCHENKELWEG
ZWETKADE

STOMPWIJK

HAVEN

BEVRIJDINGSPLEIN

AN

G 15

JES

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

K

N SINGEL

AAN

HILL LA
CHURC

EWE
URTS
DBU

AD

LEI

HERE

EG

■

BURCHT

AT
21.00
zie Hartebrug
DE
21.00 Paaswake - pater van Ulden
AN
LA
Hartebrugkoor
BR

21.00 zie Goede Herder

11.00 EV - pastoor Broeders
Samenzang

LORENTZHOF

SE W
AG W
HACHOU
S

19.00 Plechtigheden
met
DR. VAN NOORT S
Passie-evangelie
pastoor Broeders

19.00 EV - pastoor Broeders CD
Parochiekoor

09.30 EV - pastoor Broeders
Dames en Herenkoor

Steenschuur 19
BERNHARDKADE

ZERL
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

ZUI

LA

EG
ERW
GE
EN
ERE
M

10.00 EV Latijn - pastoor Smith

NIEUWEWEG
BERNHARDK
ADE

E
AD
TZK
REN
LO

AN
LA
ER
ME

RAAT

TJE
ER
AT
W

N

AT
P
TRA
FDS
DOR
HOO
DER

IJ
ND
RIJ
GE
HO

DE
OE

R
HE

Vieringen in: N DE G
A
LA
SJ = Sint Jans
Onthoofding
CD = Christus Dienaarkerk
N
BOMENWIJK
Ant = Antoniuskerk
AA
JEL
AN
OR
MM = Maria Middelareskerk

22

KER
K

▼STOMPWIJK

11.30 EV - pastoor Smith
Sint Josephkoor

EV = Eucharistieviering
AN
SLA
GV = Gezinsviering
ER
UD
HO
D
KWD = Kinderwoorddienst
STA
R
WG = Woord- en gebedsdienst
DE

STRAAT

BOMENWIJK

09.30 WG
10.00 EV Lat/NL/KWD - pastoorPIETESmith
R DE LA CO
URTSTR
Jongeren-Middenkoor
17.00 Aanbidding
18.00 EV - pastoor Smith KONINGINNELAAN
AN
LA

Herensingel 3

A4

DOEZAST

AN
LA

AA

ELB

SL
IJN
ER

Legenda

UW
NIE

AT

do
Hemelvaartsdag

UIS
DH

RA

10

wijk Voorhof

EILAAN

VIJF M

LELIESTRAAT

DR. VAN NOORT STRAAT

HE

SIU
IN

HE

E

BURCHT

STA

wo

ST

9

EE

NI

N

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
zo
STRAAT
ENGELENDAAL
Magnificatkoor
6e zondag van Pasen
BR

AN
LA

ZONNEGAARDE
10.00ZUIDHOF
EV Lat/NL/KWD
- pastoor Smith 09.30 EV - pastoor Broeders
Dames en Herenkoor
17.00 Aanbidding
18.00 EV - pastoor Smith

AA

GA

M

Broeders
10.00 EV Lat/NL/KWD - pastoor Smith 11.15 EHC - pastoor
E
TELDERSKAD
Kinderkoor
17.00 Aanbidding
JAN VAN5HOUTK
MEIBAD ADE
18.00 EV - EUpastoor
Smith
ZOETERWOUDSESINGEL
WE WEG

L
AS

LL

CD

19.00 EV - pater v/d Eijnden CD
Eigentijdskoor
ER
RD

GARENMARKT

ZWETKADE

STOMPWIJK

AR

EM
ME
R

NOORDBUURTSEWEG

KER
K

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
Sint Josephkoor

M
GE

6

HA
A RL

WAT
ER

ES
TR
AA
T
WG/KWD

VAN SWIETENSTR. 1

T

za

EN
ERME

AN
SLA
ER
UD
HO
D
STA

10.00 EV Lat/NL/KWD - pastoor Smith 09.30
RAPEN
Dames en Herenkoor
17.00 Aanbidding
BURG
STEENSCHUUR
18.00 EV - pastoor Smith RAPE

06

za

LAN

5

EM
ME
R

A4

M
O
LE
NA
AR
SP
AD

EG
ERW
GE

BERNHARDKADE

HAVEN

EG
W
SE
D
N
EI

T
ES
W

Mei

COURTST
R

NBURG

JE
AN
OR

OUDE VES

PIETER DE
LA

BR
E

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
Magnificatkoor
N
BOMENWIJK
LAA

zo
5e zondag van Pasen

HA
A RL

LORENTZHOF

N SINGEL

N2

29

LELIESTRAAT

KOOILAAN

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

zo
4e zondag van Pasen

AN
LA

DE

ER
RD
HE
DE
E
GO

K

22

LEI

za

19.00 zie Laurentius

OLE
Kurvers
N
10.00 EV Lat/NL/KWD - pastoor Smith 09.30
STAN EV/KWD - pastoor
DERD
MOLE
N
Jongeren-Middenkoor
17.00 Lof met Te Deum
KETEL
MEER
18.00 EV - pastoor Smith
LAAN

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
Schola
IJ
ND
RIJ
GE
HO

21

28

AT
P
TRA
FDS
DOR
HOO
DER

zo
3e zondag van Pasen

LA

D
PA
JES

BERNHARD
KADE

IJN

UIS

15

A4
AN
SLA
ER
UD
O
DH
STA

19.00 zie Laurentius

CD

21.00 Paaswake - pastoor Broeders 19.00
Paaswake
CD
BR
EE
BURCHT
pater
v/d
Eijnden
KONINJongeren-Middenkoor
N
GINNELA
AA
AN
(buiten regio triduum)
AN L
ZEEM
T
- pastoor
Broeders
10.00 EV Lat/NL - Don Remery DR. VAN09.30
NOORTEV
wijk Voorhof
STRAA
Dames en Herenkoor
17.00 Aanbidding
18.00 EV - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
Sint Josephkoor

za

11.00 Kruisweg voor kinderen
15.00 Kruisweg
OUDE VE
ST
19.00
zie Petrus
TRAAT

Lauden - pastoor Smith
21.00 zie Joseph

HERE

14

15.00 Kruisweg

BURCHT

ER

DH

zo
2e zondag van Pasen

15.00 Kruisweg
OUDE VE
ST

10.00 EV Lat/NL- pastoor Smith

UW

STA

AT

RA

8

STRAAT

NIE

E

za

15.00 Kruisweg

G 09.30

11.30 EV - pastoor Smith
BR Samenzang
E
ST

7

E

R
MA

ma
2e Paasdag

15.00 Kruisweg

AD

GE

2

11.30 EV -Don Remery
HA
ARL Magnificat
E
MM
ER

19.00 zie Antonius

LA

zo
Hoogfeest van Pasen

19.00 zie Christus Dienaar

ELB
HE

N
AA

LAN

1

19.30 EV - pastoor Broeders CD
Parochiekoor

ENGELENDAAL

T

April

19.00 zie Christus
Dienaar
SINGEL
ZOETERWOUDSE

AS

OUDE VES

EE

19.00 EV met voetwassing
pastoor Smith

L
AL

21.00 Paaswake - pastoor Smith

11.00 WG
EMS

BR

JAN VAN HOUTKADE

19.00 Plechtigheden met Passieevangelie - pastoor Smith
AN

SL
SIU
IN
HE

Stille Zaterdag

09.30 EV - pastoor Broeders CD
Parochiekoor

GARENMARKT

RE
MA
GE
LAN

19.00 zie Lodewijk

19.00 EV - pastoor Smith
Cantorij
HA
A RL
EM
11.15 EV/KWD - pastoor Broeders 12.00
ME EV-Tour of Faith
R S
TRAAT
bisschop
v/d Hende
Hartebrugkoor

D
STA

15.00 Kruisweg

STEENSCHUUR

Antonius-/Maria Middelareskerk

■■

MA

Goede Vrijdag

H.
Laurentiuskerk
Hartebrugkerk
St. Petruskerk
OUDE VE
			
ST

■

GE

30

■

AT
RA
ST

19.00 zie Lodewijk

■

AT

Witte Donderdag

N
AA
JEL
AN
OR

RA
KOREVAARST

29

BOMENWIJK

K

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
Sint Josephkoor met
processie en PassieAN
LA
evangelie

RAPEN
BURG

10.00 EV Lat/NL/KWD - pastoor Smith 09.30
WG
RAPEN
BURG
Kinderkoor
17.00 Aanbidding
18.00 EV - pastoor Smith
RAAT
DOEZAST

zo
Palmzondag

R
DE
ER
EH
ED
O
G
DE

St. Jan-/Chr. Dienaarkerk

■

GA
NG
ET
JE

LEI

25

ST
RA
AT

Regio Zuid
LAN

AT
P
TRA
FDS
D OR
HOO
DE R

za

BR
De Goede Herderkerk
EE

IJ
ND
RIJ
GE
HO

AN
SLA
ER
UD
HO
D
STA

24

31

Regio Oost

St. Josephkerk
H. Lodewijkkerk
		
A4

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

N2 06

Regio Noord

Maart

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 3 april, dinsdag 1 mei en
dinsdag 5 juni 10.00 uur: EV
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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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