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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

“Een Redder is u geboren, Christus de Heer”
Tijdens de Kerstnachtviering beleven we de zoals altijd
indrukwekkende liturgie: met kaarslicht, Kerstliederen en
het aloude het Kerstverhaal. Dit jaar komt het verhaal uit
het Evangelie van Lucas.
Vanwege de volkstelling in het rijk
van keizer Augustus moest iedereen
reizen naar de stad waar hij geboren
was. Jozef trekt op naar Bethlehem,
samen met Maria, zijn verloofde
die zwanger was. “Terwijl zij daar
verbleven, brak het uur aan dat zij
moeder zou worden; zij bracht een
zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde
hem neer in een kribbe, omdat er
voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich
herders. Plotseling stond een engel
des Heren voor hen en zij werden
omstraald door de glorie des Heren
zodat zij door grote vrees werden
bevangen. De engel sprak tot hen:
‘Vreest niet, want zie, ik verkondig u
een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is

u een Redder geboren, Christus
de Heer.’“ (Luc. 2, 6-11).

“Laat Hem toe mij te zoeken”
Paus Franciscus: “In deze heilige
Nacht beschouwen we het Kind
Jezus geboren en neergelegd in

Actie Kerkbalans 2018, u doet toch ook weer mee?
Van 20 januari tot en met 3 februari is weer
de landelijke Actie Kerkbalans (AKB), nu met
het motto ‘Geef voor je kerk’. Op 20 januari
is in Leiden weer een bijzondere start van
de AKB: om 12.45 uur houdt burgemeester
Lenferink een toespraakje in de Hartebrugkerk met als motto ‘Leiden is ondenkbaar
zonder kerkgebouwen’. Iedereen is van
harte welkom! Om 13.00
uur luiden de klokken van
alle kerken om de start
van de AKB te markeren.

In een samenleving waarin mensen steeds
vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de
aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een
heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te
houden! Kerken zijn volledig afhankelijk van
giften van de geloofsgemeenschap. Elke bijdrage is welkom. De bankrekeningnummers
van de kerk van uw keuze staan op de
pagina’s van de kerken. De brief met
toezeggingsformulier krijgt u thuisbezorgd of ligt achterin de
2018 kerk voor u klaar.

een kribbe en worden we uitgenodigd hier over na te denken. Hoe
verwelkomen wij de tederheid van
God? Sta ik toe door God opgetild te
worden, door Hem omarmd te worden, of houd ik tegen dat Hij dichtbij
komt? ‘Maar ik zoek de Heer’, kunnen we antwoorden. Toch, het meest
belangrijke is niet dat wij Hem zoeken, maar dat we Hem toe laten mij
te zoeken, mij te vinden en mij met
tederheid te raken. De vraag die de
aanwezigheid van het Kind ons stelt
is eenvoudig deze: ‘Sta ik God toe
van mij te houden?’” (Kerstmis 2014)

Zalig Kerstmis!
Sluiting Centraal Secretariaat rond feestdagen
In verband met de feestdagen is het
Centraal Secretariaat gesloten van
vrijdag 23 december tot 8 januari.
Vanaf 8 januari zijn de openingstijden weer als gebruikelijk.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 13 29 54 36.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Margreet
Onderwater (ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur
open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, Zie pag. 1!
071 737 00 87 of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19,2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19,2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: SintPetruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26
of pwbasleiden@gmail.com.
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Jaar van het Gebed

Vreugdevol getuigend leven
spreekt aan

Onze bisschop Van den Hende is op de eerste Zondag van de
Advent, 3 december, voor en met het bisdom een Jaar van Gebed
begonnen. Onze parochie sluit zich daar natuurlijk bij aan.

Voorafgaand aan de Synode over Jongeren en Roeping in oktober
2018 ontmoet paus Franciscus jongeren vanuit de hele wereld. Het
werkdocument is al gepubliceerd. Een citaat:

Tijdens de bedevaart naar Rome in
oktober zei hij: “We hebben deze bedevaart in geloof gemaakt, we hebben
ons geloof gevierd en veel gebeden.
We hebben gesproken over de Kerk als
netwerk van liefde naar de woorden
van paus Paulus VI. We zijn dat niet
zomaar, maar om in Christus’ Naam
een beschaving van liefde op te bouwen. Een netwerk van liefde kan niet
uit eigen kracht ontstaan en moet ook
geen koepel van louter actie worden.
Het begint met gebed. Zo komen we
tot dienstvaardigheid en liefde.”

“De gehele christelijke gemeenschap
zou de verantwoordelijkheid moeten
voelen om de nieuwe generaties te onderwijzen en we moeten erkennen dat
er vele christenen zijn die deze opgave
op zich nemen, te beginnen met degenen die dit op zich hebben genomen
binnen het kerkelijk leven. Ook de inspanningen van hen die in de ruimte
van het dagelijks leven getuigenis
afleggen van het goede leven van het
Evangelie en de vreugde die daaruit
voortvloeit, verdienen waardering. Ten
slotte moet men de mogelijkheden van
deelname van jongeren in de overlegorganen van diocesane en parochiële
gemeenschap, te beginnen in de pasto-

Bidden bij de Kerststal
Vandaar dit Jaar van gebed. “We mo-

gen ons uitgenodigd weten om te bidden en vele anderen tot gebed uit te
nodigen. Het gaat om aanhoudend gebed. Zoals Jezus zegt: blijf volharden
in gebed.” De bisschop noemde onder
meer het persoonlijk gebed, het gemeenschappelijk gebed in de Eucharistie, het Getijdengebed, de Rozenkrans, het bidden vanuit de Schrift en
de Eucharistische aanbidding.
“Het begint met gebed.” In de
komende nummers van Rondom de
Kerk doen we telkens concrete suggesties voor het persoonlijk gebed.
Voor de Kersttijd: blijf van tijd tot tijd
even stilstaan bij de Kerststal om te
bidden…
Pastoor Smith

Open Kerk Actie Hartebrug 28 oktober
Sinds een jaar of tien ga
ik mee met de Stadsmissie van Emmanuel-mensen, destijds in de dagkapel van de Hartebrug.
Ik zong samen met
Johannes en zijn gitaar.
Meer durfde ik niet.
Enkele jaren geleden is
de Emmanuel-stadsmisHet allerheiligste is net uitgesteld. De mensen van de
sie opgepakt door het
Stadsmissie bidden nog even voor de bezoekers van deze
Pastoraal Team en kreOpen Kerkdag. Na het gebed gaat het hek open voor de
gen we de hele kerk ter
al wachtende bezoekers en neemt ieder zijn plek in.
beschikking. Dit werkt
zo mooi. Mensen komen binnen om
me gaat’. Vervolgens hebben we psyeen kaarsje op te steken, lopen naar
chologisch iets uit de weg kunnen
voren waar het Allerheiligste is uitruimen en toen bleek er toch een gegesteld, zijn vaak geraakt en krijgen
loofsvuur onder vandaan te komen!
als ze teruglopen de gelegenheid
Hij bleef mij bedanken, kon niet wegdaar bij mij woorden aan te geven.
komen. Dit is een mooi voorbeeld van
Zo komen we vaak tot diepe gesprek- hoe ik geloof dat voortgang op ons
psychologische pad ons kan helpen
ken. Nu had ik een lang gesprek met
te groeien op onze geloofsweg èn aneen meneer die op de vraag wat voor
hem belangrijk was in zijn leven zo’n dersom. En dat binnen één gesprek.
antwoord gaf als ‘dat het lekker met
een vrijwilliger

rale raden, waarderen door hen uit te
nodigen hun creatieve bijdrage in te
brengen en hun ideeën te verwelkomen, ook als ze provocerend lijken.”

Geef jongeren een plaats
• De hele geloofsgemeenschap zou de
verantwoordelijkheid moeten voelen mee te werken aan het doorgeven van het geloof
• Een vreugdevol getuigend leven
spreekt aan
• Geef Jongeren een plaats in het actieve leven van de gemeenschap.
Oproepen voor onze parochie en eigen
regio en kern!
Pastoor Smith

Dominicanes Bep van der Wilk

“Ik wilde leren”

‘’Ik wilde leren, dat was het uitgangspunt. Wat
precies? Dat wist ik niet.” Bep van der Wilk zou
uiteindelijk dominicanes worden. Maar eerst
werd ze onderwijzeres en geoloog. En keek ze
terdege rond in de wereld.
Pragmatische dispensaties
De kweekschool leverde geen proble“Nu is het anders, maar in mijn tijd
men op, evenmin als het voor de klas
staan. Een lerares aardrijkskunde op de stond die in Leiden bekend als een
kweekschool had haar belangstelling
oudemannenclub. Niks voor mij.”
voor geologie gewekt, en een studie
Inmiddels is ze al bijna 50 jaar geprovolgde. “Ik deed mee aan het studenfest, met waar nodig pragmatische dispensaties van Bossche bisschoppen als
tenleven. Ik had ook vriendjes. Leuke
Beckers en Bluyssen, verantwoordelijk
jongens hoor, maar geen mensen waar
voor de congregatie. En nu? Ze gaat in
ik een leven lang tegen aan wilde kijLeiden, waar ze woont, zoveel mogelijk
ken. Ik wijdde mijn leven aan God, uitnaar de kerk, houdt haar gebedsleven
eindelijk voor mij de beste manier om
te leven.” Ze trad in bij de dominicanes- bij, en is actief voor de Dominicanessen in allerlei commissies. Dat vergt
sen van Neerbosch (bij Nijmegen), bij
veel reizen, ook internationaal. Glimwie ze in Den Haag op de lagere school
zat. Tegelijkertijd reisde ze jarenlang
lachend: “Altijd op dezelfde plaats? Ja,
als geoloog de wereld rond. Of ze wel
daar is niet veel van terecht gekomen.”
eens heeft gedacht aan een derde orde?
Jury Smit

Voorbereiding 1e H. Communie en H. Vormsel

Op weg naar de synode over roeping

In januari begint de voorbereiding voor de 1e H. Communie en het H. Vormsel.
Data en verdere gegevens vindt u in de kerken. Daar liggen ook de opgaveformuwww.rondomdekerk.nu of op de
lieren. Kijk voor veel meer informatie op
websites van de parochiekernen!

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.

Claire de Castelbajac
Het jaar 1968 staat symbool voor de doorbraak van
de secularisatie. De westerse wereld veranderde in
een leven waarin alles mocht. Ook in het kerkelijk
leven veranderde veel: uittredingen van priesters
en religieuzen, wegvallen van de biechtpraktijk, experimenten met de liturgie... Hoe overleefde je als
katholieke jongere zo’n jaar? Claire de Castelbajac
(1953-1975) heeft het gered. Ze studeert kunstgeschiedenis in Rome. Juist in de woelige jaren die een
aanslag zijn op haar geloof. Maar een stage in Assisi
brengt haar in contact met de mooiheid van de heiligheid en ze ontdekt het stil gebed en de aanbidding. Vandaaruit geeft ze zich in Lourdes helemaal
aan Christus door de handen van Maria heen. 21 jaar
is ze als ze vrij plotseling overlijdt. Maar aan de mensen om haar heen liet ze zien dat de liefde van God
‘immens’ is. Haar graf is een pelgrimsplaats geworwww.rondomdekerk.nu .
den. Lees verder op

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u Zalig Kerstmis en een
gezegend nieuwjaar

In gedachten
Op weg naar Kerstmis
Advent: onafgebroken wachten
op het grote Wonder van weleer
weten dat het spoedig gaat gebeuren
Advent: wachten op de Heer
naar vrede en naar stilte
en vooral naar licht verlangen
je hart en je huis wijd open
om het Kerstkind te ontvangen
Kerstmis komt nabij
het blijft niet altijd duister
er komt een nieuw getij
met louter licht en luister
we steken alvast kaarsen aan
elke week één kaarsje meer,
totdat het Licht de duisternis
geheel doorbreekt ……..
U bent welkom Lieve Heer!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - December 2017 | Januari 2018
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Beste lezers van Rondom de Kerk

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

P A S T O R A A L

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

Kerstliederen

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.

In de aanloop naar Kerstmis horen wij Kerstliederen op
de radio, in winkelcentra. Profane, maar ook religieuze
liederen. Zij helpen ons op weg naar Kerstmis, naar de
het feest van de menswording van Christus ‘Het Woord
is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 1)’.
Vele mensen na de geboorte van Jezus kwamen in beweging om Hem te ontmoeten: de herders en de wijzen. Zij
wilden de pasgeboren Koning ontmoeten en Hem alle
eer bewijzen: ‘Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum quod factum est.’

Basisscholen
RK
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
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

Ga je mee naar Bethlehem?

De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24

Dat zei ik ook in de Dom van Keulen tegen de bedevaartgangers naar Rome, waar de schrijn staat van de
Driekoningen. Naar Bethlehem, maar we gaan toch naar
Rome? Inderdaad, maar op pelgrimstocht zijn wij op weg
naar de ontmoeting met Jezus Christus, in ons gebed,
in de heilige Eucharistie en in de dienst aan elkaar. Een
pelgrimstocht is een verdieping van je eigen leven, je
neemt de tijd om je naar binnen te keren, om schoon
schip te maken, om de Heer ook te kunnen ontmoeten.

De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58

De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
Daltonschool Leiden | Boshuizerkade 119 | 2321 TZ Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege
Marienpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

Foto Ramon Mangold/Bisdom Rotterdam

De Zijlwijk hoofdvestiging | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zijlwijk nevenvestiging | Broekplein 9 | 2318 TJ Leiden | 071 523 35 55

T E A M

www.scoleiden.nl/scholen-scol

‘t Leidse Huys
24 uur per dag bereikbaar op
071 - 573 08 30. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
Kijk ook op www.monuta.nl/leiden
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BMS
Netwerk Notarissen
Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

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

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

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

Kerk in het nieuws
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn dat de Leidse kerken
de aandacht trekken van de lokale pers. Is het niet over de Eritrese
gemeenschap die de Josephkerk moet verlaten, dan is het wel over
de dreigende sluiting of verkoop van kerken. Er is steeds een goed
verhaal te vertellen vanuit de parochie, maar krijg dat maar eens
in de krant!
De vorige keer meldde ik al dat het rapport over de zes Leidse kerkgebouwen mijn aandacht zou vragen. Hoe profetisch! Het Leidsch
Dagblad wekt de indruk details te weten en beweert dat er uiteindelijk twee kerken over zullen blijven en dat de Hartebrug, Joseph en
Lodewijk voorlopig open zullen blijven. Puur speculatief! Zoals eerder
gezegd, studeert het bestuur er op en heeft de Leidse kernen naar
hun mening gevraagd. De gebouwen zijn belangrijk, maar de geloofsgemeenschappen nog meer. Het parochiebestuur moet begin 2018 de
knoop doorhakken en vervolgens aan de bisschop vragen de keuze te
steunen. Hij beslist uiteindelijk!

De Menswording

Wij zijn hier in Vipiteno (Sterzing) in Zuid Tirol. De kerk is
toegewijd aan O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis.
Een juweel van een kerk, ik mocht daar als hoofdcelebrant
voorgaan, een eer. Kijk naar de fresco’s. Fantastisch!

Vmbo Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44 | 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

In dit Kerstnummer ziet u de vieringen waarin onze
geloofsgemeenschappen de geboorte van Jezus vieren. Eén van de belangrijkste Hoogfeesten in onze
Kerk! Ook geven we in deze jaargang aandacht aan ‘Jongeren en Roeping’, met het oog op de bisschoppensynode in oktober.
Zie pagina 3. Van harte aanbevolen!
Pastoor W.P.L. Broeders

Voorbeeldfiguren
Wij komen veel mensen tegen op onze pelgrimstocht
door het leven die ons inspireren en bemoedigen! In
Rome hebben wij de paus ontmoet, die na de algemene
audiëntie een groep blinde pelgrims omhelsde, één
voor één. De paus had de tijd, niet de tijd de paus! Ook
de medewerkers van de San Egidio-gemeenschap geven
hun tijd aan de armen van Rome. De vriendschap met de
armen is hun spiritualiteit. Dat heeft ons allen geraakt.

Jaar van gebed
Op onze Romereis heeft onze bisschop het Jaar van
Gebed afgekondigd: “We mogen ons uitgenodigd weten
om te bidden en vele anderen tot gebed uit te nodigen”.
Zie pagina 2, waar collega pastoor Smith hierop nader
ingaat en ook vertelt: “Blijf van tijd tot tijd even stilstaan bij de Kerststal om te bidden”.
Ik wens u allen, namens het pastoraal team
van harte een zalig Kerstfeest. pastoor W.P.L. Broeders

Ook De Menswording haalde de krant in Leiden en Leiderdorp. Ik
schreef al dat de kerk was verkocht, maar niet aan wie. Dat doe ik ook
nu nog niet. Het bestuur heeft de afgelopen drie jaar(!) geprobeerd een
koper te vinden die een goede prijs wilde betalen EN het gebouw zou
laten staan. Uit de culturele- en zorgsector was belangstelling, maar
telkens kregen die partijen de financiering niet rond. Verkopen voor
een ‘vriendenprijs’ is geen
optie want de getaxeerde
opbrengst is al uitgegeven
aan de restauratie van De
Goede Herderkerk. Uiteindelijk is De Menswording
verkocht aan een projectontwikkelaar. De parochianen uit Leiderdorp hadden het graag anders gezien en dat begrijpen wij.

Compassie en gebed voor Bas
Allemaal geen positief nieuws. Ook vanuit het pastoraal team komen,
naast blije geluiden van de pastoor die naar Rome is geweest (zie
hiernaast) zorgelijke berichten: pastoraal werker Bas van Pampus zit
overspannen thuis en zal voorlopig het werk niet kunnen hervatten.
Ik vraag om uw compassie en gebed voor Bas, maar ook voor de andere
leden van het pastorale team die zijn taken tijdelijk erbij nemen.
We zien dus reikhalzend uit naar de komst van de Heer, die ons allen
weer inspireert en kracht geeft om door te gaan, ‘als alles duister is’.
Dit blad verschijnt vlak voor zondag Gaudete, dus laten we blij zijn!
Er is genoeg dat in het Licht geplaatst mag worden in Leiden en ommelanden. 
Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie
Rondom de Kerk - December 2017 | Januari 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.com
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Een week in de Sint Josephkerk
De Sint Josephkerk is een levendige gemeenschap. Loop eens een week mee:

Zondag

Kosters, koren en koffiezetgroep zijn op tijd
aanwezig! De altaar assistenten en misdienaars (nu zo’n 25!) zoeken togen en superplies
uit en stellen zich op.
11.30 uur (of iets later, aangezien de priester en
diaken van elders moeten komen) begint de H.
Mis met een van de drie koren. Alle generaties
zijn in de kerk aanwezig en af en toe huilt een
baby’tje. Tijdens de Liturgie van het Woord is er
kinderwoorddienst en in de crècheruimte is de
Mis via een scherm te volgen.
Na de Mis wordt er in twee zalen koffie, thee en
limonade geschonken. Het is altijd gezellig druk.
17.00 uur de Poolse Mis trekt bezoekers van
heel de regio.

Maandag

Is het zondag niet gelukt, dan worden vandaag de bloemen gebracht naar een zieke of
iemand die wat extra steun nodig heeft.
In de maanden mei en oktober wordt op elke
weekdag om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden.
Twee keer per jaar is de Avond van Barmhartigheid, vooraf aan Kerstmis (dit jaar op maandag 18 dec.) en Pasen, met aanbidding, zang,
teksten, gebedsduo’s en meerdere priesters
voor de biecht. Soms is er een beraad bijvoorbeeld van de diaconie-werkgroep. Deze groep
onderhoudt al jarenlang de band met de Sint
Josephparochie op Haïti en organiseert acties
om deze parochie te ondersteunen.

Dinsdag

In de Joseph is een huisbezoekgroep.
Als iemand graag een bezoekje wil vanuit de
kerk, geven familie of bekenden een signaal,
waarna een afspraak wordt gemaakt.
De gregoriaanse Schola repeteert en zingt 4
à 5 keer per jaar in de Zondagse Mis. De Schola
kan altijd extra zangers gebruiken!

Woensdag

In de middag stromen de zalen vol met kinderen voor de Goede Herder Catechese. Aan
de hand van prachtig materiaal en vooral zelf
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ontdekken, leren de kinderen over Jezus, Maria
en de Bijbel.
Om 18.30 uur is de kerk open voor de wekelijkse Aanbidding in de dagkapel. Dat is altijd
een mooi stil moment bij de Heer. Ondertussen is er Biechtgelegenheid.
Om 19.00 uur is de H. Mis. De 2e woensdag is
er altijd een speciale Sint Josephmis om de
verering van deze grote heilige te bevorderen.
Daarna repeteert het Sint Josephkoor, dat op de
meeste zondagen tijdens de Mis zingt. Een trouwe groep, maar altijd open voor nieuwe leden.
1 à 2 keer per maand is er catechese in de pastorie. Een aspect of een heilige uit de rijke traditie van de Kerk wordt met een Power Point
presentatie belicht.
Begin volgend jaar starten ook de voorbereidingen op het H. Vormsel.

Donderdag

De vaste dag voor de schoonmaakploeg.
Vier keer per jaar is op de donderdagmorgen
in de Ridderzaal de KBO/senioren Mis met
zang en erna natuurlijk koffie. Een mooie gelegenheid om de Heer en elkaar te ontmoeten.
Vervoer van en naar huis is mogelijk.

Vrijdag

Het Magnificatkoor repeteert ’s-avonds, zingt
een keer per maand, bij de 1e H. Communie
en Vormsel, op Kerstmorgen en Paaszondag,
de liederen uit de Charismatische Vernieuwing.

Zaterdag

Op de 1e zaterdag komt al 17 jaar de Pater Pio
Gebedsgroep, zo’n 30-40 mensen uit Leiden
en ver daarbuiten, bijeen voor de H. Mis, inleiding en aanbidding. In de Sint Josephkerk staat
een levensgroot beeld van Pater Pio.
In de middag is de onderhoudsgroep regelmatig bezig met klussen. Het gebouw en de
zalen vragen de nodige handige handen. Tegelijk wordt zoveel mogelijk weer klaargezet
voor de zondag.
Tot zover een week in de Sint Joseph. Door het
jaar heen zijn er natuurlijk bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. De parochiebrunch
rond het Hoogfeest van Sint Joseph, de jaarlijkse eendagsbedevaart, de diaconale acties,
Biermarkt, Vredeslicht, oefenen met de nieuwe misdienaars enz. enz.
Heeft u belangstelling om met iets mee te
doen, mee te werken, mee te zingen? Laat het
ons weten! Annelies Cremers: annelies.cremers@gmail.com of 521 05 30, Pastoor Smith:
jhsmithpr@gmail.com of 513 07 00.

Bezoek regio’s grootste
Kerststal

Een nieuwe Jaarheilige

Missen en biecht

Op zondag 7 en 14 januari kunt u weer een
nieuwe jaarheilige uit de zwarte zak halen.
Natuurlijk wel met de intentie u wat te verdiepen in het leven van deze heilige en tot hem/
haar te bidden.

In de H. Lodewijkkerk is elke dag de H. Mis.
Zondag is de Hoogmis in het Latijn (1e en 3e)
en in Nederlands-Latijn (2e en 4e).
Zondagavond is van 17.00-18.00 uur aanbidding en tot 17.45 uur biechtgelegenheid.
Om 18.00 uur volgt de heel goed bezochte Mis
in het Engels, met vooral jonge mensen uit
allerlei landen. De 1e zondag is na deze Mis
Meet and Greet in de pastoriezaal.

Aanbidding

Dinsdag 26 en woensdag 27 december van
13.00 tot 15.00 uur is er voor de kinderen een
speurtocht die uitkomt bij de kerststal en in de
pastorie staat de warme chocolademelk klaar.

Behalve de zondagmiddag-aanbidding is er natuurlijk de 24-uurs aanbidding in de Johannes
Paulus II-kapel. Van vrijdag 14.00 uur tot zaterdag 14.00 uur. Al 5 jaar bestaat deze aanbidding,
dankzij de mensen die volgens een rooster zorgen dat er altijd iemand is, zelfs in de moeilijke
uren ’s-nachts! Maar iedereen is welkom om even
binnen te komen om in stilte bij de Heer te zijn.

Kids

Kerstmis in de Sint Josephkerk
Maandag 18 dec
19.00 uur Avond van Barmhartigheid
Zondag 24 dec
11.30 uur Mis met samenzang
17.00 uur Gezinsviering
21.00 uur Nachtmis met Sint Josephkoor
Maandag 25 dec
11.30 uur Hoogmis met Magnificatkoor
Dinsdag 26 dec
11.30 uur Mis met samenzang
13.00 – 15.00 uur Kerststalbezoek
Woensdag 27 dec
13.00 – 15.00 uur Kerststalbezoek
Zondag 31 dec
11.30 uur Mis met Sint Josephkoor
Maandag 1 jan
11.30 uur Mis met samenzang.

Vaste Vieringen
Zondag

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

Woensdag

18.30 uur Aanbidding
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Woensdag 18.30 – 18.50 uur.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l

Rondom de Kerk -December 2017 | Januari 2018

Wat is er te beleven in de Lodewijk?

Kinderen komen niets te kort in de Lodewijk.
Er is een ‘kinderkapel’ geluiddicht(!) maar
met zicht op het altaar. Achterin de kerk is een
crèche-ruimte De Mis is te volgen via een geluidsbox.
De Kinderwoorddienst voor kinderen van 2
tot 12 is gestart.
Bij de cursus ‘muziek op schoot’ op dinsdagochtend komen kinderen met hun moeders.
Juf Judien brengt na het welkomstliedje de kinderen naar de kapel voor een kort moment van
aanbidding. Erg leuk om te merken dat ook de
Italiaanse gezinnen ons hebben gevonden!
Info via c.w.m.tax@gmail.com.
High Tea met Koffie, Kids en meer, maandelijks op vrijdagmorgen 9.30 tot 11.30, ontmoetingen tussen ouders en kinderen. Info via
gezininleiden@gmail.com.

Jongeren en RKJ Leiden

Iedere 2e donderdag is de Avondmis van 19.00
uur ook de jongerenmis. Zij zorgen voor zang,
lezing en het gebed van de gelovigen. Nadien
volgt ‘ergens’ een borrel.
Elke 4e donderdag biedt een inhoudelijk programma met natuurlijk napraattijd.
Zie www.rkjleiden.nl.

Koren

De Schola zingt de Latijnse gezangen. Tijdloze
zangen bij de H. Liturgie.
Het Sint Lodewijkkoor zingt op de 2e en 4e
zondag liederen uit de selectie goedgekeurd
door de bisschoppen en de oude vertrouwde
liederen uit de Lodewijkbundel, uiteraard goed
afgestemd met de Schola!

Ets geschonken door de bisschop
Na de H. Mis met kardinaal Arborelius en
mgr. Van den Hende op 7 oktober, schonk de
bisschop een ets aan de Lodewijkkerk. Op de
ets is de kerk te zien in het jaar 1614! Een prachtig sfeertafereel. De ets hangt in de sacristie.

Enkele leden van Sint Lodewijkkoor.

Gebed en verdieping

Twee keer per maand is een bezinningsavond
vanuit het Opus Dei. De 1e dinsdag voor
dames, de 3e woensdag voor heren. Het gaat
om een inleiding, aanbidding, biechtgelegenheid en H. Mis.
Saint Michaels Prayergroup twee keer per
maand op dinsdagavond. Een uur aanbidding
met gebeden, liederen, Schriftlezing … in het
Engels. stmichaelpg@gmail.com
De 4e donderdag wordt na de Avondmis de
Rozenkrans voor Roepingen gebeden. In de
mei en oktobermaand wordt bijna dagelijks
gezamenlijk de Rozenkrans gebeden.
Tijdens de 40-dagentijd wordt elke vrijdag na de
Avondmis de Kruiswegoverweging gehouden.
Een aantal keren per jaar is op zondag een
plechtig Lof (zoals het Lodewijklof in oktober).

Catechese

In de parochie is een rijk aanbod voor geloofsuitleg, onder andere Learning from Beauty,
inleidingen in het Engels om het mooie, ware
en goede te laten spreken.
3 minuten catechese, met tekenfilmpjes die
in 3 minuten een geloofsonderwerp uitleggen.
Catholicism, prachtige documentaires over
het RK geloof wereldwijd.
Teksten uit de rijke Traditie van de Kerk, o.a.
van Adrienne von Speyr, mystica en theologe.
Zie verder voor actuele gegevens de
Lodewijkwebsite. Zie onderaan deze pagina.

Door het jaar heen…

gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat.
Zoals de Week van Barmhartigheid, Sacramentsprocessie, kerkschoonmaak, parochiebrunch, stamppottenmaaltijd (dit jaar op zaterdag 16 december), Open Kerk enz. enz.

… en elke zondag …

na de H. Mis bent u welkom op de koffie in de
pastoriezaal en zodra het kan ook in de tuin
(die ook speeltuin en tafeltennispark is …)

Kerstmis en Oud-en-Nieuw
Zondag 24 dec
Ochtendmis
Nachtmissen

10.00 uur Nl
18.00 uur English
19.30 uur Lat /Nl
Maandag 25 dec 10.00 uur Lat
Dinsdag 26 dec 10.00 Nl /Lat
Zondag 31 dec 10.00 Lat /Nl
17.00 uur Lof met Te Deum
18.00 uur English Mass
Maandag 1 jan 10.00 uur Nl./Lat.

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00
18.00

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

Door de Week

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

Zondag

17.00 – 17.45 uur.

Biechtgelegenheid

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Parochiedag De Goede Herder

Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ zi r kzeew o n e n . n l
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

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

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

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

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

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

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

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

Verhuur van zaalruimte

Verhuur van diverse zaalruimten, tot
een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties,
cursussen, bijeenkomsten, e.d. Gratis
parkeren!

Echt iets lekkers!

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

O

E

T
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W

Met het ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’,
gezongen door al onze koren gezamenlijk,
werd op zondag 19 november de jaarlijkse
Parochiedag geopend. Al bij het welkom verwees pastoor Broeders naar Jezus als de Goede
Herder die zijn schapen leidt naar één kudde
met één Herder. Daarbij duidelijk doelend op
de twee gemeenschappen in Leiderdorp en
aan de Hoge Rijndijk die, inmiddels in de vernieuwde Goede Herderkerk, samen een steeds
hechtere geloofsgemeenschap vormen. Na de
viering van de H. Eucharistie was het moment
waarop de pastoor de nieuw gerealiseerde
rouwkamer inwijdde, die voortaan de naam
Anna Martinakamer draagt. De gelijknamige
stichting is ooit opgericht door Meerburgparochiaan Petrus van Rijn. Dit was ten behoeve van voorzieningen voor R.K. ouderen in het
parochiegebied. De stichting heeft belangrijke
bijdragen geleverd in het tot stand komen van
diverse voorzieningen in en rond de kerk. De
Anna Martinakamer is daar een goed voorbeeld
van. Deze is zeer smaakvol ingericht dankzij de
inzet van Edylien Verhoosel, Jeaneke van der
Hulst en Henriëtte van der Ploeg. Na de viering
was er alle tijd en ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan. Vertegenwoordigers van de
diverse werkgroepen gaven acte de présence
en men liet zich de koffie goed smaken met de
baksels die door tientallen parochianen waren
vervaardigd. Een geslaagde dag!
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Terugblik Allerzielen in het Licht
BROOD- EN

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

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Op de avond van Allerzielen kwamen enkele
honderden parochianen bijeen om een korte
gebedsdienst bij te wonen in onze kerk. De
namen van alle parochianen, die in het afgelopen jaar vanuit De Goede Herderkerk zijn
begraven of gecremeerd, werden genoemd.

Voor hen werd een kaars ontstoken en een
roos voor het altaar gezet. Familieleden van
de overledenen ontvingen het kruisje dat de
afgelopen periode een plaats had gekregen in
de gedachteniskapel. Na de viering ging men
naar de begraafplaats waar het ‘U zij de glorie’
klonk, gevolgd door een aantal liederen door
het jongerenkoor. Pastoor Broeders zegende
de graven, er werden graflichten geplaatst,
viooltjes geplant en gedichten gedeclameerd.
In de warme kerk was er na afloop nog alle
gelegenheid om even na te praten.

Judasboom geplant
De Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk is
de afgelopen jaren nauw betrokken geweest
bij de herinrichting van de kerk en de ruimte
eromheen. Kerk en begraafplaats zijn immers
nauw met elkaar verbonden, ook al is er geen
sprake meer van een parochieel kerkhof. Het
bestuur van de begraafplaats heeft gemeend

Kerstvieringen:

om nog een tastbaar
bewijs aan te bieden
van de goede samenwerking. Begin
november overhandigde voorzitter Ellen Harteveld symbolisch de zojuist
geplante Judasboom
aan onze Beheercommissie.
Deze
boom bloeit met
opvallende roze vlinderbloemen. Voor de
naam van de boom
bestaan meerdere
verklaringen die te
maken hebben met
de bijbelfiguur Judas.
Volgens een verklaring zou de verkleuring van
de bloemen het gevolg zijn van het tonen van
berouw, nadat Judas Christus verraden had.
regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Eerstvolgende data zijn 2 december en 6 januari.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

24 december:
19.00 uur Gezinsviering met Kinderkoor
21.30 uur Eucharistieviering met
Dames- en Herenkoor
23.30 uur Eucharistieviering met
JongerenMiddenkoor
25 december
9.30 uur Eucharistieviering met
Dames- en Herenkoor.

Gedoopt
November

5 Daina Evy Holverda.

Overleden
Oktober

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

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet meer

7
18
25
25
26
31
31

Bastianus Jacobus van der Voort, 70 jaar
Nicolaas de Vriend, 81 jaar
Wilhelmus Jacobus Maria Schalks, 94 jaar
Petrus Antonius Theodorus Mooijman, 66 jaar
Henrica Maria Kraan, 87 jaar
Victor Adrianus van Laarhoven, 87 jaar
Jacoba Johanna Borst-Borst, 90 jaar

November

1 Catharina Adriana van Wetten-v. Diemen, 94 jaar
6 Susanna Elisabeth Maria v. Veen-v. Giezen,
83 jaar
13 Maria Aleida Paulina v. Haasteren-Masseling,
92 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.

Kruiswegstaties

Oproep: foto’s van kerkgangers

Na de brand van 1964 is de unieke Kruisweg,
ontworpen door Theo Molkenboer, in de huidige
Sint Jan niet meer compleet. Van de 14 staties
zijn slechts 8 originele staties nog te zien. Destijds heeft men geprobeerd de ontbrekende tableaus, de eerste 3 en de laatste 3, over te zetten. Dit is slechts bij de tableaus van de staties
3, 12 en 14 gedeeltelijk gelukt. In de Bonifatiuskerk in Rijswijk is echter een soort gelijke kruisweg ontworpen door Theo Molkenboer. In deze
kerk heeft Coen Franken van de ontbrekende
afbeeldingen foto’s gemaakt, vakkundig bewerkt en op ware grootte laten afdrukken. Deze
afbeeldingen zullen straks de lege plekken vullen en de Kruisweg weer compleet maken!

Stichting Oud Zoeterwoude is op zoek naar foto’s
van kerkgangers, die lopend of fietsend, in de
Zuidbuurt naar de St.
Janskerk, op de Hoge
Rijndijk naar de Meerburgkerk of op de
Vrouwenweg naar de
kerk van de Kruisheren gaan. Wanneer u
zo’n foto heeft en u
wilt de foto(s) beschikbaar stellen voor
het archief, dan kunt u
de foto(s) laten scan- Bert en Jo Versteegen op
nen op een van de in- weg naar de zondagse H.
Mis in de St. Jan.(± 1955)
loop-avonden. Elke 2e
donderdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur
in Suetanborgh, Suetanpad 5, Zoeterwoude-dorp.
U kan de foto(s) ook schenken voor het archief van
Oud Zoeterwoude, dit kan bij Cocky de Bruijn, Zonnegaarde 23, 2381 LH Zoeterwoude (071 5802448).
Zij komt eventueel de foto bij u ophalen.
Let op: Vergeet niet op de achterzijde van de
foto de naam of namen van de kerkganger(s)
en voor zover bekend de datum te vermelden.

Orgelconcert ‘by candlelight’
Op vrijdagavond 26 januari om 20.00 uur bespeelt Jan Verschuren, organist van de Hartebrugkerk, het Van Damorgel (1869) in de Zoeterwoudse Dorpskerk, Dorpsstraat 17. Kaarten à
€ 8,- zijn verkrijgbaar aan de kerk. T/m 21 jaar is
de toegang vrij. Meer informatie is te vinden op
www.orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.

Kerkvanzoeterwoude op
facebook
De gezamenlijke kerken van Zoeterwoude-Dorp
hebben al jaren één website waar alle informatie te vinden is. Kort geleden is er voor de Kerk
van Zoeterwoude een Facebookpagina opgezet.
Hier worden berichten geplaatst over hetgeen
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Kerstvieringen 2017
Een laatste Kerst in de Christus Dienaarkerk. In
de loop van 2018 zal de kerk haar deuren sluiten
en ‘verhuizen’ we naar de gerenoveerde Sint Jan.
In het vieringenrooster in dit blad vindt u de
vieringen van alle parochiekernen, Hieronder
vindt u een overzicht van de vieringen in onze
parochiekern. U bent allen van harte welkom
om samen het geboortefeest van de Heer
te vieren.

Vieringen rond Kerst
Alle vieringen zijn in de Christus Dienaar kerk.
Zaterdag 23 december
19.00 uur Eucharistieviering pastoor
Broeders, parochiekoor
Zondag 24 december (Kerstavond)
17.00 uur Gebedsviering voor gezinnen met
jonge kinderen.
Werkgroep Kinderkerk en kinderkoor
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d.
Eijnden met zang van eigentijds koor Iduna
21.00 uur Eucharistieviering pastoor
Broeders met zang van het parochiekoor
Eerste Kerstdag 25 december
9.30 uur Eucharistieviering pastor Overmeer
met zang van het Emmauskoor
15.00 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinsten
Tweede Kerstdag 26 december geen viering.

Familieberichten

Iduna zoekt dirigent(e)
Eigentijds koor Iduna (1971) uit Zoeterwoude-Dorp zoekt een dirigent(e).
Ons koor bestaat uit 33 enthousiaste
zanger(essen) vanaf 50 jaar. We streven naar goede kwaliteit en gezelligheid. Wij zingen voornamelijk
eigentijdse kerkelijke liederen samen met ons combo. Eens per maand
op zaterdagavond, op Kerstavond, in
de Paaswake verzorgen wij de zang.
Ook, op verzoek, in vieringen van
zieken- en verpleeghuizen en een instelling
voor mensen met een verstandelijke beperking
en bij Kerstevenementen in het dorp. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Onze voorkeur gaat uit naar een dirigent(e)
met goede contactuele eigenschappen en ge-

te doen is in en rondom de Zoeterwoudse kerken. De pagina is te vinden als Kerk van Zoeterwoude. We hopen natuurlijk op heel veel likes!

Overleden
23-09
24-10
25-10
31-10

Johanna Berk - van Galen 84 jaar
Cornelia Berk - Gouverneur 93 jaar
Matthias Stokman 96 jaar
Martinus Bensdorp 88 jaar.

Pastoraatsgroep Margreet Onderwater, Aad
van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas.
Beheercommissie

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

voel voor humor, die openstaat voor ideeën
van anderen. Wij vinden een goede wisselwerking tussen dirigent, koor en combo van groot
belang. Heeft u/heb je interesse of wilt u/wil
je eerst meer informatie, stuur dan s.v.p. een
e-mailbericht aan: idunakoor@gmail.com.

Kerkbalans 2017

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

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Kerst vieren met de school

Terugkomviering Communicanten

Ook dit jaar wordt het Kerstfeest op de
Maerten van den Veldeschool weer uitgebreid gevierd! We starten op school
met het traditionele kerstdiner, daarna
gaan wij naar de H. Laurentiuskerk voor
de viering. Het wordt een speciale viering dit jaar, want niet alleen de kinderen, maar ook alle leerkrachten spelen
hierbij een belangrijke rol! Bent u benieuwd geworden en wilt u erbij zijn?
Kom dan op donderdag 21 december
om uiterlijk 18.15 uur naar de kerk om
Kerst met ons te vieren! In een volgende editie zullen wij verslag doen van
onze viering.
Kees Jan Visser

Op zondagochtend 29 oktober hebben de eerste
Communicanten een gezellige terugkomviering
beleefd. Op 14 mei 2017 ontvingen Norah, Sarah,
Daphne en Lewis de Eerste Heilige Communie in
Stompwijk. Na een intensief voorbereidingsprogramma was het toen eindelijk zover. Deze periode sluiten we altijd af met een terugkom Eucharistieviering waarin alle Communicanten al het
geleerde in praktijk kunnen brengen. Pastor Kurvers, de voorganger, heette de kinderen allereerst
van harte welkom. De viering ging over liefde dus
voor de kinderen ook een fijn onderwerp. Voor de
Communie mochten de kinderen naar voren komen en begonnen het Onze Vader te bidden. Ook
gaven zij de vredeswens door aan anderen in de

Pelgrimsreis naar Rome
Van 12 tot en met 22 oktober namen ca. 250
pelgrims per bus of vliegtuig deel aan de bedevaart naar de ‘eeuwige stad’, georganiseerd
door het bisdom Rotterdam. De buspelgrims
bezochten op de heenreis de Dom van Keulen,
een kerk in het Italiaanse Vipiteno (zie ook pagina 5, red.) en een basiliek in Padua. Hier en
op de andere bestemmingen werd de Eucharistie gevierd. Mgr. Van der Hende ging hierin
voor en vier priesters uit het bisdom concelebreerden, geassisteerd door diakens en priesterstudenten.
Samen met nog 60 enthousiaste zangers
maakte ik deel uit van het pelgrimskoor dat
elke dag in een andere beroemde basiliek de
viering muzikaal opluisterde. Natuurlijk was de
audiëntie bij Paus Franciscus een hoogtepunt
voor de pelgrims.
Sommigen van hen
zagen hem op enkele meters bij hen
vandaan echt in levende lijve. “Je ziet
dat er echt warmte
van de Paus uitgaat.
Hij heeft een hele
warme uitstraling.”
Na de zegen liep hij
naar een groep blinde mensen die vooraan stond. De paus
ontmoette ieder van
hen persoonlijk door
een omhelzing of
met een schouderklop.

In elf deelgroepen, geleid door priesters of diakens, bezochten we die
week, tijdens stadswandelingen,
ook vele andere bezienswaardigheden. Ook werd er een bezoek aan
de FAO gebracht op uitnodiging van
de ambassadeur, Hans Hoogeveen.
Deze organisatie zet zich bijzonder in voor bestrijding van honger
in de wereld en geeft dus concreet
gestalte aan onze opdracht om het
Evangelie ook zichtbaar in daden te
verkondigen. Daar sprak ook de ambassadeur
van de Nederlandse regering in het Vaticaan,
Prins Jaime de Bourbon Parma. Hij omschrijft
de Kerk als een “luisternetwerk” en een “doenetwerk” t.b.v. de hulp in rampgebieden en in
oorlogsgebieden. Op de laatste dag van onze
bedevaart maakten
we ook kennis met
het werk van de diaconale beweging
van San Egidio. Dit
is een gemeenschap
van jonge mensen
(ontstaan in 1968)
die zich in gebed en
met diaconale initiatieven inzetten voor
armen, daklozen en
vluchtelingen).
Wat nemen we van
deze pelgrimstocht
mee naar huis? Natuurlijk
prachtige
herinneringen, maar
ook dankbaarheid

kerk. Daarna
konden zij de
Communie ontvangen.
Na de kerkdienst hebben
we met elkaar
koffie gedronken en de foto’s bekeken van de Eerste heilige
Communie. Dat was erg leuk om weer terug te
zien. De Communicanten van het afgelopen jaar
zijn nu echt klaar en kijken terug op leerzame en
intensieve maar vooral hele gezellige periode.
Het was een hele leuke groep.
Namens de werkgroep EHC,
Stef Verburg en Wendy van Steekelenburg

voor de reis, gedeelde
zorg voor elkaar en
de verbondenheid in
liefde en geloof met
alle pelgrims. Om
met de woorden van
de vicaris-generaal te
spreken:
“We zijn pelgrims in
een netwerk van lief
de. Dat wordt concreet
in de zorg die we hebben voor mensen in nood. God beminnen met
heel je hart en je naaste als jezelf”.
Wilt u meer lezen over de bedevaart naar
Rome, ga dan naar www.bisdomrotterdam.nl/
nieuws/inspiratie-nieuws.

Dini Berbée

Kerstvieringen:
donderdag 21 december
10.00 uur Viering voor de ouderen van de
KBO
18.15 uur Kerstviering in de kerk met
de Maerten van den Veldeschool
zaterdag 24 december (Kerstavond)
19.00 uur Gezinsviering, speciaal voor kinderen, met medewerking van
een kinderkoor
21.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het eigentijdse koor
zondag 25 december (1e kerstdag)
11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het parochiekoor
Maandag 26 december (2e kerstdag)
11.00 uur: Kindje wiegen en koek delen.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 17 december 2017 tot en met 7 februari 2018

Kerstmis voor kinderen!
In de komende tijd zijn er weer
allerlei interessante, leerzame en
inspirerende activiteiten in en vanuit onze kerken. Opgave niet nodig,
tenzij anders vermeld. Meer informatie vindt u in de ‘Geloofsverkenning, Geloofsverdieping’, die achterin de kerken ligt. Kijk ook op de
pagina’s van de kerken, daar staan
nog meer activiteiten en vieringen
waar iedereen welkom is! Weekendvieringen en Kerstvieringen staan
op pagina 22 en 23, Jongerenmissen op pagina 20.

Catholicism
Prachtige dvd-inleidingen over het
geloof, in 15 landen op 50 locaties
gefilmd. We kijken
naar de inleidingen
van bisschop Baron.
Daarna is gelegenheid voor reacties
en vragen. Bekijk de
trailer op www.catholicism.nl. Op maandag 15 en 29 januari, 12 en 26 februari en
12 maart. In de Lodewijkpastorie van 20.00
tot 21.30 uur, door pastoor Smith.

Eucharistische heiligen
Heiligen laten ons als geen ander zien hoe
het geloof mensen kan sterken. Daarom
laten we hen aan het woord over de
Eucharistie: Thomas van Aquino, Gertrudis
van Helfta, Julliana van Cornillon, Pater
Eymard, Marthe Robin, Johannes Paulus II
en vele anderen. Op woensdag 7 en 21 februari en 7 maart. Van 20.00 tot 21.30 uur
in de Josephpastorie. Door pastoor Smith.

Catechesebijeenkomst afgelast
In de Kalender ziet u dat een catecheseavond
in de H. Laurentius is afgelast. Dit heeft te
maken met het feit dat onze pastoraal werker Bas van Pampus het een tijdje rustig aan
moet doen. Wij wensen hem van harte een
goed herstel toe!
De redactie van Rondom de Kerk
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Naast de Kerstvieringen voor gezinnen met
kinderen op 24 december (zie de pagina’s
van de parochiekernen en pagina 18, 22 en
23) is er ‘Kindje wiegen’ voor de kleintjes,
met Kerstverhaal en Kerstliedjes: op 25 december in de Sint Petrus om 12.00
uur, in de Hartebrug om 13.00 uur
en in de Christus Dienaar in Zoeterwoude om 15.00 uur. En op 26
december om 11.00 uur in de H.
Laurentius in Stompwijk.
Bekijk ook de mooie Kerststallen
in alle kerken. De bijna levensgrote Kerststal in de Sint Joseph
is ook op dinsdag 26 en woensdag
27 december van 13.00 tot 15.00
uur te zien met speurtocht voor de

December
17 3e Zondag van de Advent
Zondag Gaudete

Kerstconcert Hartebrug

kinderen en warme chocolademelk.
In Museum Greccio, onder de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare, zijn meer dan
honderd Kerststalletjes te zien. Het museum is tot en met 7 januari elke zondag en

25 Kerstmis
Hoogfeest

Zie ook hierboven

18 Avond van Barmhartigheid
Ter voorbereiding op Kerstmis.
Zie pagina 6

19 Onze zintuigen geestelijk
prikkelen

Compassiesoep uitdelen

Op weg naar Kerstmis. Gaat niet
door. Zie kader linksonder

11.30 tot 15.00 uur. Zie pagina 19

27 Kerststal Josephkerk
Deze bijna levensgrote Kerststal is
nog te zien. Zie hierboven

21 Geloofswaarheid uitleggen
in 3 minuten

28

23

29

Vigilie van Kerstmis
Kerstnachtmis

1 Heilige Maria,
Moeder van God
Hoogfeest

14

21

15 Catholism
Jezus,
God en mens.

22

24

3

4

25

5

26

6

16

7 Epifanie –
Driekoningen

17

Hoogfeest

vrijwilligers van onze
parochie. Sint Jan, 		
15.00 uur.
Uitnodigingen volgen!

4
5

27

18 Bijbelleesavond
met begeleiding van
Marieke Maes.
Bespreking van lezingen
van een zondag.
Antoniuspastorie van
20.00 tot 22.00 uur.

8

13 Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle

10.00 uur in de Antoniuskerk

Zie hierboven

3

29 Catholicism
Maria,
Moeder van God.

20 Start Actie Kerbalans
Zie pagina 1

7 Eucharistische
heiligen
Zie linkerpagina.

Zie linkerpagina

Basics van
het geloof
30

19

6

28

12

31 Oecumenische Oudejaarsviering

1 Adrienne von Speyr
2

Zie linkerpagina

11

30

Februari

23

2

10

22

24 4 Zondag van de Advent

Januari

Zelden heeft iemand zo precies
het geloof beschreven. Woorden die ook weer het
geloof voeden, met inzichten
en een verlangen om God beter
te leren kennen. Op de avonden
worden teksten uitgedeeld.
De teksten van deze mystica
en theologe lijken actueler dan
ooit. Hoe kan…God drie én een
zijn? Jezus, God én mens zijn?
Maria, maagd én moeder zijn? Jezus in de Hemel én in
de Eucharistie zijn? De Kerk heilig én zondig zijn?
Bidden ons veranderen? God kenbaar én onkenbaar
zijn? Data donderdag 1 februari, 1 maart, 5 april,
1 mei en 1 juni Plaats en tijd H. Lodewijkpastorie, van
20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.

9

Filmpjes en daarna oefenen!
Door de (teken)filmpjes én pastoor Smith. Lodewijkpastorie,
van 20.00 tot 21.30 uur

e

op Eerste Kerstdag open van
12.00 tot 14.00 uur. En ook na
de Nachtmis op 24 december,
van 22.30 tot 24.00 uur.
In De Regenboog is op 24
december om
18.00 uur: KinderKerstviering.
Alle kinderen
die dan naar de
kerk komen, kunnen verkleed als
herder, engel of
koning komen.
Ze zien vanzelf
wanneer ze aan de
beurt zijn!

26 Tweede Kerstdag

15.00 uur. Zie pagina 15

20

Het geloof belicht door
Adrienne von Speyr (+1967)

31

Over alles wat je
bezighoudt over het
geloof kun je in
gesprek met een
persoonlijke e-coach.
Start elke donderdag.
Zie de site
www.HoevindjeGod.nl.
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HARTEBRUG
Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00
uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28
89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30

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

Religia sluit, na ruim 30 jaar, op 31 december haar deuren
en gaat vanaf medio januari verder op onze website
religialeiden.nl of onder telefoonnummer 06 10 84 80 78.

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

Profiteer nu van onze lage prijzen!
Ook onze kerstgroepen zijn zeer voordelig!
Verkoop: Herensingel 3
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl

Iduna

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

zoekt dirigent(e)!

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging

Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen

www.har twijk.nl

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

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

Dit eigentijds koor
(1971) met 33 leden uit
Zoeterwoude-Dorp wil
graag in contact komen
met kandidaten voor
deze functie.
Zie pagina 10 voor meer
informatie.

Begraafplaats Rhijnhof
• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere
begraafplaats met een prachtige natuur.
Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en
hagen kwam in 2010 gereed.
Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel
ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48
Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl
website: www.rhijnhof.nl
14
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Eerste heilige Communie en het H. Vormsel.
Geen uitnodiging ontvangen? Aanmelden kan
alsnog bij: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.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.
Yarden & de Vries Uitvaartzorg. Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 06 430 411 34 of 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-devries.nl

klant
waardering
9,5

Rondje langs de kerk
Na een kwart eeuw passen en meten werd
het nieuwe winkelrondje in het centrum van
Leiden op 9 november 2017 feestelijk in gebruik genomen. Een nieuwe verbinding tussen
de Breestraat en de Haarlemmerstraat met de
Catharinasteeg, de Catharinabrug, De Waag,
Hudson’s Bay. Een rondje met monumentale
panden, chique en dure winkels en ook de
Hartebrugkerk hoort daar bij. Is dat gek? Nee,
helemaal niet! We hebben een monumentaal
gebouw, we verkopen weliswaar geen dure
spullen (een kaarsje opsteken kost 50 cent)
maar wat is er waardevoller dan het huis van
God en de poort naar de hemel? De deur staat
open en iedereen is welkom!
We zijn blij dat u ondanks de maandenlange
opbrekingen, de kuilen, zandhopen, steenmassa’s en soms slechte bereikbaarheid trouw
bent gebleven in het bezoek aan onze kerk.
Met dank voor uw geduld. De Hartebrugkerk
ligt nu volledig in het voetgangersgebied en
kan slechts per auto bereikt worden met een
speciale ontheffing. Wel kunnen personen met
een mindervalidenkaart op het dashboard voor
de kerk worden afgezet. Er zal helaas ook geen
ontheffing meer worden verleend voor het
parkeren in de Haarlemmerstraat tijdens de
Nachtmis in de Kerstnacht. Jammer, maar wij
hopen dat u zich daardoor niet laat weerhouden om onze Nachtmis te bezoeken.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

Uitvaartcentrum Casa Cara

De viering van de Eerste H. Communie wordt in
onze kerk gehouden op Tweede Pinksterdag,
maandag 21 mei 2018.
De toediening van het Sacrament van het
H. Vormsel gebeurt in de Hartebrugkerk door
bisschop Van den Hende op zaterdag 9 juni om
19.00 uur.
Er is een uitnodiging verzonden aan de ouders
van de kinderen die volgens onze gegevens in
aanmerking komen om deel te nemen aan de

Warmond. Wij wensen haar man Rein en overige familie sterkte in het gemis.

In memoriam

Kerstsfeer en fotowedstrijd in
museum Greccio

Fia Preenen–van Leeuwen Geboren 31 oktober
1940, overleden 10 oktober 2017. Fia was een
sterke en graag geziene vrouw die in jonger
jaren een gezin met een bedrijf naadloos wist
te combineren. Maar zij hield zich ook later
ondanks tegenslag dapper staande. Helaas
was ze niet bestand tegen de complicaties na
een operatie waardoor zij toch vrij onverwacht
overleed. Op 16 oktober namen we afscheid
van haar in de Hartebrug waarna de begrafenis plaats vond op de R.K. Begraafplaats

Ons museum Greccio (onder de kerk) met de
ingang naast de Romanuszaal aan de Lange
Mare 79 is weer geheel in Kerstsfeer ingericht.
Kom een kijkje nemen om de vele bijzondere Kerstgroepjes te bewonderen en neem je
camera mee want er vallen prijzen te verdienen met de beste foto’s die er in het museum
gemaakt worden! Het museum is tot en met
7 januari iedere zondag en op Eerste Kerstdag
open tussen 12.00 en 14.00 uur. Tevens na de
Kerstnachtmis van 22.30 tot 24.00 uur.

Advent en Kerstmis in de Hartebrug
Zondag 17 december
15.00 uur Kerstconcert Hartebrugkoor
In dulci jubilo, singhet ende weset vro!
Met medewerking van Dorien van Rumt, alt
mezzo en Jan Mooij, bariton, Koperensemble uit de Brass Band Schoonhoven en Jan
Verschuren, orgel.
Algehele leiding: Theo Goedhart.

13.00 uur Kindje Wiegen
Voor gezinnen met kleine kinderen bij de
Kerststal.

Woensdag 20 december
10.00 uur Feestelijke Kerstsoos voor ouderen
in de Romanuszaal.
Zondag 24 december
11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst op de 4e zondag van de Advent
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Schola Cantorum.
21.30 uur Nachtmis op het feest van de geboorte van de Heer.
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Hartebrugkoor.
Maandag 25 december - 1e Kerstdag
11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor Walter Broeders
m.m.v. Hartebrugkoor.

Zondag 31 december – H. Familie
11.15 uur Eindejaars Eucharistieviering.
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
m.m.v. Schola Cantorum.
Zondag 7 januari – Openbaring des Heren
11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst.
Terugkomviering dopelingen uit 2017,
m.m.v. Hartebrugkoor.
12.30 uur Nieuwjaarsreceptie in de Romanuszaal.

Vaste vieringen

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

w w w . h a r t e b r u g . n l
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SINT PETRUS
Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30
tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Actie Kerkbalans
De jaarlijkse actie Kerkbalans is broodnodig om
een gezonde jaarlijkse exploitatie te kunnen
waarborgen. Het doel voor 2017 was gesteld
op € 40.000,- om samen met de inkomsten uit
collectes en verhuur van de appartementen de
kosten te kunnen dekken. Tot op heden hebben wij dit doel (nog) niet gehaald maar we
hopen op (extra) bijdragen van onze parochianen. U kunt uw kerkbijdragen ook omzetten in
een fiscaal aantrekkelijke gift. Onze penningmeester de heer Henk Snijders informeert u
hierover graag: penningmeester@sintpetrusleiden.nl of 06 24 97 43 60.
Heel veel dank aan allen voor de tot nu toe
ontvangen bijdragen! De Beheercommissie

Lampjes
In de donkere dagen voor Kerstmis kijk je
omhoog naar de Petrustoren. Gelukkig zijn er
lampjes bij de cijfers dus je ziet exact hoe laat
het is. Tegelijkertijd vraag je je af: wat nu als
een lampje stuk gaat. Ze hebben natuurlijk
niet het eeuwige leven. Dat klopt.
De theorie dat er dan een dappere koster
vanuit de galmgaten aan een touwladdertje afdaalt naar bijvoorbeeld het cijfer 5 om
het lampje te wisselen klopt natuurlijk niet.
Ik ga het geheim vertellen.
Aan de binnenzijde van elke torenkant is in
de rondte van de cijfers een zgn. ‘priksnoer’
bevestigd en ter hoogte van de cijfers is, op dit
snoer, een aansluiting geprikt. Zie op de foto
het bruine kabeltje. Hier staat, als de straatlantaarns aangaan, 12 Volt op en bij alle 12 cijfers
is zo’n aansluiting gemaakt.
In de 75 cm dikke muur is bij elk cijfer een
gat van 2,5 cm geboord en voorzien van een
kunststof mantelbuis over de gehele lengte.
Hierdoorheen wordt een plastic elektriciteits-

buis gestoken met aan één kant een 12V lampje wat voorzien is van een snoertje dat er aan
de andere kant uit steekt (foto 2).
Lampje met buis in de mantelbuis schuiven,
vastzetten en het snoertje met een kroonsteentje verbinden met het bruine kabeltje.
Ziedaar een inventieve oplossing!
En de kosters hoeven niet uit de galmgaten te
klimmen maar kunnen er van binnenuit met
een laddertje bij. Hoe dat met de lampjes op
de wijzers gaat vertel ik u een andere keer.
Wil Witte

Dat was even schrikken! Op 11 november stond er een artikel prominent in het
Leidsch Dagblad, met de kop ‘Kaalslag op
komst bij kerken’. Erbij een grote foto van
onze Maria Middelareskerk met het onderschrift “een van de Leidse kerken die
wellicht moet sluiten” .
Dat laatste is strikt genomen niet onjuist, want van ALLE ZES Leidse RK kerken wordt momenteel bekeken of ze
behouden kunnen blijven of niet. Zes is
duidelijk teveel gezien het aantal kerkgangers in Leiden dat terugloopt, net
als in de rest van het land.
De parochie studeert al enige tijd op
‘de toekomst’. Wat voor kerk willen en
kunnen we zijn en wat is daarvoor nodig? Nodig in termen van voorgangers,
vrijwilligers, geld en gebouwen. Het
bestuur heeft daarvoor de Leidse parochiekernen (Hartebrug, Sint Joseph, Lam Gods, Heilige
Lodewijk en Sint Petrus) gevraagd zichzelf te
karakteriseren in vitaliteit, in sterke en zwakke
punten. Dat geeft een beeld van heden en mogelijke toekomst, uitgaande van de mensen.
Aanleiding voor het krantenartikel was het feit
dat het parochiebestuur een bouwtechnisch
rapport aan de kernen had gestuurd voor commentaar. Dit rapport beoordeelt de zes kerkgebouwen en hun omgeving en doet suggesties wat er met de gebouwen kan gebeuren,
mocht de parochie ze niet meer nodig hebben. Dat geldt dus ook voor de Antonius en de
Maria Middelares. Het rapport is slechts een
bijdrage aan een veel bredere discussie.
De journalist geeft er een eigen draai aan en
suggereert dat de uitkomst al vast staat: alleen
in de binnenstad zouden er kerken open blijven. Dat is goed voor de verkoopcijfers van de
krant, maar is puur speculatief. Er is nog niets
besloten!
De Pastoraatgroep en de Beheercommissie
studeren op de materie, waar mogelijk samen met de andere kernen in de Regio Zuid:
de Hartebrug en de Petrus. Wij moeten advies
uitbrengen en daarna moet het bestuur knopen doorhakken, gebaseerd op argumenten
en niet teveel op emoties. De ervaringen met
het sluiten van de Leonarduskerk aan de Haagweg in 2003 leren dat een zorgvuldig proces
het verdriet niet wegneemt maar wel de acceptatie bevordert. Het eigen geluid van de
Lam Gods gemeenschap moet behouden blijven binnen de veelkleurige parochie. Er moet

Maandag 25 december
9.30 uur Mis met Cantorij
12.00 uur Kindje Wiegen
Op Kerstmis zelf zitten weer zo’n honderd kinderen aandachtig te luisteren naar het Kerstevangelie. Ze zitten
bij de Kerststal
en kunnen alles
direct zien. Ook
‘spelen’ ze zelf
mee met de
Kerstliederen.

Kerstavond en Nachtmis
Zondag 24 december
19.00 uur Voor de kinderen, het Kerstevangelie wordt gelezen en uitgebeeld.
(Tot ong. 19.50 uur)
21.30 uur Nachtmis met het projectkoor

Zaterdag 30 december
19.00 Vigiliemis voor Oud- en Nieuw met daarna
oliebollen en glühwein.

De Sint Petrusgemeenschap wenst u allen een zalig Kerstmis en een gezegend 2018!

Vaste Vieringen
Zaterdagavond

Gedoopt

19.00 uur Mis met samenzang of Cantorij

Op 11 november 2017 is gedoopt Malena Isabel Arroyo
Kohler, dochter van Gonzalo Arroyo Mir en Sandra Kohler.

Zondagmorgen

Overleden

1e en 3e zondag 9.30 uur Mis met Sint
Petruskoor

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang
via de witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk
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Ons kerkkoor De Cantorij zingt elke 4e zaterdag
van de maand in de Avondmis. Het koor met
dirigent en pianiste doet enorm zijn best maar
versterking is altijd welkom. Misschien een
goed voornemen voor het nieuwe jaar: kom in
januari heerlijk meezingen! De repetities zijn
elke dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur. Neem gerust contact op met Mirjam van de Hulst 071
589 61 81 of mirjam.v.d.hulst@ziggo.nl of met
de heer Wil Witte 071 512 17 78 of witte.wm@
gmail.com.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Door de Week

foto 2

Hoeveel kerken dicht?

Kerstmis

Zaterdag 18 december 16.00 uur.
We zingen bekende Kerstliederen en liederen van het Sint Petruskoor. Er wordt
een Kerstverhaal voorgelezen

Iedere 2e woensdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en
Rozenkrans (11.30 uur). In januari is dat
op de 10e.

Mevrouw Georgina Dessens–Zandvliet
* 01-03-1928 + 02-10-2017
Weduwe van Adrianus Dessens
Mevrouw Catharina (Toos) Knijnenburg–Vis
* 11-12-1923 + 17-10-2017
Weduwe van Kees Knijnenburg
Mevrouw Anna Wilhelmina Antonia (Ans) Stuifzand
* 03-11-1922 + 29-10-2017
De heer Adrianus (Ad) van Cleef
* 26-11-1937 + 31-10-2017
Echtgenoot van Helena Van Cleef–van Noort
De heer Josephus Maria (Joop) Joosten
* 08-03-1926 + 06-11-2017
Weduwnaar van Albertina Joosten–Meuwissen.

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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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.

Cantorij

Kerstmis in de Sint Petrus

Kerstsamenzang in de wijk

LAM GODS

Vieringen in de kersttijd
Op zondag 24 december (Vierde zondag
van de Advent) is er in de ochtend GEEN viering. Wel in de Hartebrugkerk om 11.15 uur.
In de avond van 24 december (Kerstavond)
zijn er twee vieringen:
om 19 uur in de Antoniuskerk vooral voor
jonge gezinnen met Kerstliederen en zang
van het kinderkoor ‘De Vlammetjes’ en om
21.30 uur in de Maria Middelareskerk met
natuurlijk ook Kerstliederen en zang van het
Lam Godskoor.
Op Eerste en Tweede Kerstdag zijn er GEEN
vieringen, wel op 25 december om 11.15 uur
in de Hartebrug. Zie ook het rooster achterin.

ruimte zijn voor het traditionele geloof,
de gregoriaanse traditie EN voor een sterke
betrokkenheid van de leken, ook in de liturgie.
Beheercommisie en Pastoraatgroep

Op zondag 31 december is er om 10.00
uur een oecumenische viering, mede in het
teken van Oudjaar. Die middag/avond is er
dus geen viering.

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius

Aktie Kerkbalans 2018
Ook komend jaar vraagt de parochiekern Lam
Gods om uw financiële steun. Onderhoud van
de gebouwen, salarissen van het pastorale
team en een goedverzorgde eredienst kosten
geld. We hopen dus weer op uw gulle gaven,
in de collecteschaal of via een (automatische)
overschrijving. Mocht u uw bijdrage over 2017 nog niet hebben overgemaakt, dan kan
dat nog steeds!
Met veel dank.

Elke eerste vrijdag van de maand is er om 10.00
uur in de Antoniuskerk een Eucharistieviering, met
daarna gezellig koffiedrinken. U bent van harte
welkom op vrijdag 5 januari en vrijdag 2 februari.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 18 december en 29 januari is er om
10.30 uur een Eucharistieviering.

Oecumenische viering op 21 januari
In het kader van de jaarlijkse ‘Week van Gebed
voor de Eenheid’ is er deze zondag om 10.00 uur
in de Antoniuskerk een oecumenische viering.

Maaltijd Plus

Eerste H. Communie
27 mei 2018
Alle kinderen vanaf groep 4 (of minimaal 7 jaar)
worden hiervoor van harte uitgenodigd! Op 21
januari starten we de voorbereidingen met de
eerste kinderbijeenkomst, waarna er nog vijf
volgen op de zondagochtend. Voor de ouders
komen er twee avonden met inhoudelijke en
praktische informatie. U kunt uw kind nu al via
werkgroepehclamgodsleiden@gmail.com
bij ons opgeven of via dit mailadres uw vragen
stellen. Formulieren voor het aanmelden van
uw kind liggen ook achter in kerken.
De Communiewerkgroep

Op vrijdag 26 januari wordt er weer een goede
maaltijd bereid in De Verdieping (in de Stevensbloem). Gast is Elly den Herder die gaat vertellen over ‘Muziek en pastoraat’. Aanvang om 18.00
uur. Intekenlijsten komen achterin de kerk.

Kinderwoorddienst en kinderkoor

Op zondag 28 januari is er Kinderwoorddienst en
zingen ‘De Vlammetjes’. Aanvang om 9.30 uur in
de Maria Middelareskerk.

Overleden

Op 29 september overleed Anna Maria Josina
Kramp–de Groot op 81 jarige leeftijd. Haar uitvaart was op 5 oktober vanuit de Antoniuskerk.

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

Een huis voor mensen met een
verstandelijke beperking

Nieuwjaarsconcert 14 januari

16 december 15.00 tot 17.00 uur op het plein voor
de Regenboog Adventsmanifestatie.
17 december 19.00 uur Kerstsamenzang met het
Regenboogkoor
24 december 18.00 uur Kinderkerstviering met kinderkoor, Marianne Hoogervorst pastoraal werkster. Zie pagina 12-13
24 december 21.30 uur Nachtmis m.m.v. Arcobaleno,
pater Theo Scholtes ofmconv.
25 december 10.00 uur Kerstviering m.m.v. Regenboogkoor, ds. B. Schelhaas.

Het nieuwjaarsconcert is door en
voor iedereen. Het wordt, door de
verschillende optredens, een heel
afwisselend programma met instrumentale muziek maar ook met zang.

Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:
www.deregenboogmerenwijk .nl

Het concert duurt van 15.00 uur tot
17.30. Daarna praten we met elkaar
nog even gezellig na in de ontmoetingsruimte. Met deurcollecte voor
bestrijding van de kosten.

Leerhuis ‘Veranderend Geloven’
Het geloof van mensen, de kerk, jouw kijk op het leven is vaak in de loop der
jaren veranderd. In dit Leerhuis proberen we geloofsveranderingen sinds onze
jeugd en de oorzaken daarvan op het spoor te komen. Het helpt ons het eigen geloof bewuster te beleven. Cursusleider Hans Snoek heeft hierover onlangs een boek geschreven. Data de maandagen 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari en 19 maart van 20.00 tot 21.30 uur in De Regenboog.
Deelnemen? Mail uiterlijk 1 januari naar hsnoek56@gmail.com.

Dan krijg je de hele periode, iedere dag,
een e-mailtje met een Bijbeltekst, gebedssuggesties en geloofsimpulsen. Als
je wilt kun je je ervaringen, wat je aansprak e.d., delen in het digitale gastenboek. En er worden uitwisselingsgroepjes opgestart in verschillende plaatsen
in Nederland en België. Op zaterdag 2
december startte de voorbereiding op
Kerstmis. Ik doe al jaren mee en het
heeft mij altijd geholpen meer stil te
staan bij de tijd van het Kerkelijk jaar.
Want de Adventsperiode lijkt altijd lang,
18

maar door de bezigheden van alledag is
het, als ik niet oplet, zomaar ineens Kerstmis.

Een schriftje bij de hand
De Jezuïeten helpen ons deze periode goed
voor te bereiden en heel praktisch hoe we
dat kunnen doen. Ze leren ons God te zien
in alle dingen, op een heel eenvoudige wijze. Dit jaar is het thema ‘Uit God geboren’.
De teksten zijn geschreven door pater Ben
Frie sj. Elke week heeft een thema. Het nodigt uit om Gods aanwezigheid op het spoor
te komen door iedere dag even een kort
moment stil te zijn, de Bijbeltekst te lezen
en na te denken over de vragen die gesteld
worden. Wat zegt dit mij? Hoe ga ik hiermee
om? Raakt het mij of juist helemaal niet? En
tenslotte wordt ieder gebedsmoment afgesloten met een kort gebedje en een terug-
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Ruim honderd mensen kwamen langs bij De Bakkerij tijdens het
Diaconaal weekend op 11 november. Daar waren acht kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid te zien.
Dorstigen laven door de woensdag-schilderclub van Woon-zorgcentrum
De Parelvissers, Gevangenen bevrijden door een groep transgenders,
Hongerigen voeden door Uit de Kunst & Vliegwerk, cliënten van het activiteitencentrum van de Gemiva SVG Groep, Naakten kleden door mensen
van het Apostolisch Genootschap, De Regenboog, de Josephkerk en De
Bakkerij, Vreemdelingen herbergen: twee kunstwerken, één door een
groep daklozen samen met het Straatpastoraat en één door fotograaf
Han de Bruin, Zieken bezoeken door M25 Leiden Regio en leerlingen van
Teylinger College in Noordwijkerhout, Doden begraven door het Team van
De Bakkerij. Groot was ook de belangstelling voor de voorstelling ‘Onder anderen’ van Mobiel Theater Geurend Hooi: als er een Syriër naast je
komt wonen, hoe ga je dan met hem om? Zijn we stiekem niet een beetje
bang? Is er nog ruimte voor openheid naar ‘de ander’? De kunstwerken
zijn tot 19 januari tijdens openingstijden te zien in De Bakkerij.

Vrijwilligersuitje De Bakkerij

blik. Zelf heb ik altijd een schriftje bij de
hand. Het is mooi om daarin de antwoorden op de vragen te schrijven of gedachten
die opkomen bij het lezen van de tekst of
de citaten. Als ik dan zo vlak voor Kerstmis
het één en ander daaruit teruglees, zie ik
dat ik een tocht heb afgelegd en onderweg
verschillende (Bijbelse)personen ben
tegen gekomen en dat ik samen met hen op
weg ben gegaan naar het Kindje!

Harriët van Dijk

De vrijwilligers hebben genoten
van een High tea in de Hortus
Botanicus en een boottochtje met
de ‘Titus’ van Rederij Rembrandt
door Leiden. Op de
foto alle vrijwilligers
mét coördinator Ton
Snepvangers bij de
aanlegsteiger van
de Hortus.

Zomerbonnenactie
Met Kerstmis is weer de
Zomerbonnenactie,
om mensen die erg
laag inkomen hebben
in staat te stellen in
de zomer wat extra’s te
doen. Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, te besteden in een supermarkt in Leiden en omgeving. De
Protestantse Diaconie, de RK Diaconie
en Stichting Urgente Noden Leiden
(SUN) werkten ook dit voorjaar weer
samen bij de uitgifte van de Zomerbonnen. Dit jaar zijn door hulpverlenende
organisaties 3057 zomerbonnen aangevraagd voor 828 huishoudens in Leiden
een omgeving. Aan allen die hebben
bijgedragen hartelijk dank! Voor de
komende Zomerbonnenactie tijdens
Kerstmis is uw bijdrage weer van harte
welkom tijdens de collecte of op NL 46
INGB 0000 097065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van Zomerbonnenactie 2018.

Rondom...

Nieuwjaarsontmoeting
Op vrijdag 19 januari is in De Bakkerij als vanouds de informele ontmoeting met een drankje en een
hapje om het nieuwe jaar in te luiden. Barbara van Velzen zingt tijdens de ontmoeting Engels- en
Nederlandstalige liederen die aansluiten bij het werk van De Bakkerij.
Barbara zong tijdens de Vredeswake
van september 2016 en bij de onthulling van de muurschildering van
Artikel 1 het lied ‘Vrijheid’. Vanaf
16.30 bent u van harte welkom!

Adventsretraite ‘Uit God geboren’
Al enkele jaren bieden de Jezuïeten
twee keer per jaar een digitale retraite aan. Op weg naar Kerstmis en
op weg naar Pasen. Je kunt je eenvoudig aanmelden via www.
ignatiaansbidden.org.

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

Het Regenboogkoor, een van de eerste ‘werkgroepen’ van
onze geloofsgemeenschap, bestond 15 oktober 45 jaar.
Dat is gevierd met een prachtig gezongen Mis van Anton
Bruckner o.l.v. dirigent Hendrik Vonk op 5 november en
een gezellige koordag. Voor de gelegenheid had Cor van
de Berg een leuke videopresentatie van 45 jaar Regenboogkoor gemaakt met foto’s en knipsels uit de plakboeken van Tiny Lagerberg. Wat hebben we in die 45 jaar veel
meegemaakt en veel plezier gehad! Nu op naar de 50!

Vieringen rond Kerstmis

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58,
e-mail: pastor.regenboog@gmail.com.

‘Kom 7 kijken’ goed bezocht

Regenboogkoor 45 jaar

Foto Han de Bruin

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

“Geef ons een ruim hart om lief te hebben, geef ons
een sterk hart om te strijden” zo baden wij 15 oktober met Astrid Delleman. Zij was even terug uit
Nicaragua om haar familie te zien en ons te vertellen over het gemeenschapshuis voor mensen met
een verstandelijke beperking in
Juigalpa. We zagen hoe het gaat
bij deze zorg en de positieve resultaten, die hoop geven voor de
toekomst. Als dank voor onze inzet
en bijdragen had Astrid een kleine
token meegenomen, met de naam
van het gemeenschapshuis erop.
Die heeft nu een ereplaatsje in De
Regenboog.
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Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerstdiner
dak- en thuislozen
Op 20 december organiseren straatpastor
Folly Hemrica, de jongeren van M25 Leiden en vrijwilligers van de wijkgemeente
van de Marekerk weer het jaarlijkse Kerstdiner voor dak- en thuislozen in de Marekerk. Voorafgaand aan de maaltijd vertelt
Folly het Kerstverhaal. Er wordt ook
samen gezongen. Na afloop ontvangen de
gasten weer het, inmiddels vertrouwde,
Kerstpakketje. Naast dit jaarlijkse Kerstdiner is er enkele dagen later op eerste
Kerstdag ook weer een speciale viering
voor dak- en thuislozen, in De Bakkerij.

Help mee met de Compassiesoep!
Op dinsdag 26 december van 11.30 tot 15.00
uur wordt weer soep uitgedeeld namens het
Levensbeschouwelijk Platform Leiden bij
het Leidse station. Je kunt meehelpen bij
het maken van de soep en/of het uitdelen. Er
wordt tomaten- en pompoensoep gemaakt.
Meedoen? Stuur een mailtje naar compassiesoep@icloud.com. Van harte aanbevolen!

Kindervredesprijs
Kerstmis, het hoogfeest van
geloof, hoop en vrede. Vrede, een situatie waarin
het goed is, een oer-menselijk verlangen. Zoals
steeds ben ik in al het nieuws dat op mij afkomt
op zoek naar lichtpunten, naar tekenen van hoop.
Nu is dat het uitreiken van de Internationale
Kindervredesprijs in Nederland voor de 16-jarige
Syrische vluchteling Mohamad Al Jounde. Als
kind-vluchteling in Libanon kon Mohamad net als
duizenden lotgenoten niet naar school. Samen
met zijn familie bouwde hij een school, waar nu
200 kinderen onderwijs volgen. Mohamad gaf
daar op de 12e al les in wiskunde en Engels. Op 5
december was hij op Radio 1 te horen. Hij had wat
Nederlandse woorden geleerd: oliebol, koffietijd,
het programma van RTL waar hij was geweest. De
interviewers waren lacherig. Ik vond dat vervreemdend, alsof het belangrijkste is dat hij zo leuk
‘oliebol’ kan zeggen. Heb je dan wel enig idee wat
Mohamad heeft meegemaakt. En wat een inzet hij
toont op zo’n jonge leeftijd voor anderen. Ik vond
dat Mohamad tamelijk respectloos werd bejegend.
Ik werd er boos en verdrietig van. Een jongeman
als Mohamad geeft zoveel hoop. Mooi dat hij de
Kindervredesprijs heeft ontvangen!
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - December 2017 | Januari 2018

19

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

D
IDENTITY CAR
Naam: Jozef
Woonplaats: Israël
Geboortejaar: ±30 - 40
voor Christus
Feestdag: 19 maart en
1 mei
heilige van: arbeiders en
erm
sch
Be
timmermannen

● misdienaars (meisjes en
jongens) leken zijn die de
priester tijdens de Mis helpen?
● zij de schaal met de nog
niet gewijde (geconsacreerde)
hosties en de kelk voor de wijn
aan de priester geven?
● de misdienaars de priester
ook het water, om zijn handen te wassen, aangeven en
tijdens de consecratie een bel
laten rinkelen?
● een lectrice/ lector
tijdens de Woorddienst de
lezingen voorleest?
● een lectrice /lector de
voorbeden en de mededelingen voorleest?

AGENDA JongerenInfo
Op het programma voor de
komende tijd staan de volgende activiteiten:
17 december is de Tour of
Faith in Wassenaar met de
bisschop.
20 december is de derde
avond waarop we als RKJ Leiden, samen met de jongeren
van de Augustinusparochie,
ons voorbereiden op Kerstmis. We kijken ernaar uit! Heb
je ook zin om te komen? Van
harte welkom!
11 januari Jongerenmis
25 januari Verdiepingsavond.

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Ga je straks de kerststal opzetten? Een van de
eerste figuren die je uit de doos haalt, is vast
en zeker de Heilige Jozef! Aan zijn stok en
lantaren zie je dat hij betrouwbaar en beschermend is. Hij heeft Maria op haar lange reis van
Nazareth naar Bethlehem begeleid en nu gaat
hij ervoor zorgen dat Maria haar Kind veilig
ter wereld zal brengen. Straks zal Jozef met
zijn jong gezin naar Egypte moeten vluchten
om van de boze koning Herodes te ontsnap-

pen. Van de Bijbel weten wij dat Sint Jozef de
wettelijke vader van Jezus was en de man van
Maria. Hij werkte in Nazareth als timmerman en
zorgde goed voor zijn familie. Een keertje, toen
Jezus 12 jaar oud was, ging de hele familie op
reis naar Jeruzalem. Maar toen Jezus volwassen
werd en zijn werk begon, was Jozef waarschijnlijk al gestorven. Jozef is een heel geliefde heilige. Hij is vaak te zien met de baby Jezus op
zijn arm of met zijn timmermansgereedschap.

Kijk om op de hoogte te blijven van alle RKJ Leiden activiteiten op
Facebook.com/RKJLeiden.

Info Tour of Faith zie de Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.

Info Tienerbijeenkomsten voor
de jongens: Paul van der Lee,
ppvanderlee@gmail.com, voor
de meisjes: Pauline Buirma,
pauline.buirma@gmail.com.
Info Coeliclub bij Nicholas
Schoppink, nicholas.schoppink@gmail.nl of 071 523
65 56. Zie ook de Facebookpagina van de Coeliclub.

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

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Tijdens de verdiepingsavond van RKJ Leiden
op 23 november vertelde pastoor Smith over
engelen: wat zijn engelen? Wat doen engelen
voor ons? Waarom zijn er gevallen engelen?
Zo weten we nu dat engelen reine
geesten zijn, schepselen van God,
met intellect en het vermogen om
Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden. Een van de belangrijkste taken van bijvoorbeeld onze engelbewaarder, is het evangeliseren:
het openstellen van ons hart voor
Gods liefde. Een engel doet niets
voor zichzelf, maar verwijst altijd
naar God. Wanneer je iets over engelen tegenkomt, waarbij niet wordt
vermeld dat de engel ons dichterbij
de eucharistische Jezus brengt: weg

ermee. Engelen benijden ons om
twee redenen: dat wij kunnen lijden
(omdat ze bij Jezus hebben geleerd
dat lijden een uitdrukking is van
liefde) en omdat wij Jezus in de Communie kunnen ontvangen. God heeft
de engelen de keuze gegeven om
Zijn liefde te kunnen beantwoorden.
Een aantal engelen heeft hier ‘nee’
op gezegd, die zijn ‘voor zichzelf
begonnen’. Dat zijn de duivel en zijn
trawanten, maar met Jezus in ons
hart kunnen deze gevallen engelen
ons niks maken.
Loes Robroeks

‘De Schriftgeleerden’ winnen…

Heiligen van onze Parochie

Deel 3: Heilige Jozef

Engelen en gevallen engelen

Zoals elke tweede donderdag van de maand was er de Jongerenmis. Na de
prachtige Mis ging iedereen naar de zaal naast de Lodewijkkerk waar de
Nationale Bijbelquiz (van de week ervoor) werd gespeeld.
Drie teams namen het tegen elkaar op. De stand werd op een bord bijgehouden. Verschillende vragen kwamen voorbij, zoals: hoeveel keer heeft de haan
gekraaid toen Petrus Jezus’ verloochende? 1,2, of 3 keer? Het blijkt 2 keer
te zijn! Maar ook moeilijke vragen uit het oude testament, bijvoorbeeld: wat
adviseren de jonge raadgevers aan Rechabeam? Het afschaffen van belasting, verhogen, de rijken meer belasten of maak belasting niet leuker, wel
makkelijker? Het tweede antwoord was het juiste! Al gauw kwam het team
‘De Schriftgeleerden’ aan kop, bleef de sterkste en ging er met de prijs vandoor: champagne!!
Een superavond!
Margreet Beenakker

Herfstfeest Coeli-Club
De Coeli-Club, de jongerengroep van
de Hartebrugkerk, had op 27 oktober
een Herfstfeest. Er werd een kaars
aangestoken en gebeden voor onze
dierbare overledenen. Daarna werd
gesproken over Allerzielen. Hoe zijn
wij nog verbonden met mensen die
gestorven zijn?
Verder gaven de jongeren suggesties
voor de onderwerpen voor volgende
bijeenkomsten; die beloven pittige
discussies!
Ook luisterden ze naar een korte presentatie over de Synode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van

roepingen’, in oktober 2018 in Rome.
De Coeli-Club wil graag een jongerengroep zijn waar veel jongeren
zich thuis voelen. Het plan is om
avonden te houden in de Maria
Middelares, Antonius en Petrus.
Middelbare scholieren (en prille
studenten) zijn van harte uitgenodigd! Info zie hiernaast.

Ron

Jongeren Info
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Wist je dat...

✄

Kinder Hoek

André
Bouwman (59)
Vrijwilliger De Goede Herder
Wat doe je?
Ik zing als tenor in ons Dames- en Herenkoor.
Daarnaast zit ik in de Beheercommissie van onze
kerk. Ik verzorg onze weblog. En tot vorig jaar zat
ik in de ‘ad hoc- commissie’ die de herinrichting
van de Meerburgkerk tot De Goede Herderkerk
begeleidde.
Hoe gaat dit alles in de praktijk?
Voor het koor ben ik elke woensdagavond en twee
à drie zondagochtenden per maand in touw. De
Beheercommissie vergadert een keer in de twee
weken. De weblog kost me 2 uur per week. Daarin
blik ik terug, kondig ik dingen aan, en maak ik
melding van zaken die mij interessant lijken voor
onze geloofsgemeenschap.

Waarom doe je dat?
Ik kwam in 1994 naar Leiderdorp, en voelde me
meteen thuis bij De Menswordingparochie. Het
was voor mij een gemeenschap waar ik op een
heel prettige manier in kon groeien. Die gemeenschapszin inspireert me ook in deze geloofsgemeenschap. Het samengaan van Menswording en
Meerburg was een moeizaam proces, ook omdat
lang onduidelijk bleef welk kerkgebouw gesloten
zou worden. Maar in de laatste jaren zijn de mensen van beide geloofsgemeenschappen echt naar
elkaar toegegroeid en opnieuw begonnen aan de
Rijndijk. Zelf denk ik dat het succesvol samengaan
van onze twee koren in dat proces een heel belangrijke rol speelde. Muziek is erg belangrijk. Zelf
ben ik een man van het woord, maar ik geloof in
de verbindende kracht van muziek. Die maakt zegbaar wat onzegbaar is, en wat die teweegbrengt is
meer dan de som der afzonderlijke delen. Zingen is
voor mij een essentieel onderdeel van liturgie, en
ik voel me geïnspireerd als ik de mensen in de kerk
met ons hoor meezingen, of het nu Gregoriaans
of Oosterhuis is. Het koor is al met al een symbool
geworden van onze nieuwe gemeenschap.
Wat drijft je?
Het proberen om zo goed als God te zijn. Het is iets
onnoembaars waar je aan tast. In de liturgie vind
ik de vertaling van dat onnoembare.
Wat betekent Kerstmis?
Samen zijn. Opnieuw beginnen. Dingen achter je
laten, maar ook dingen uit je verleden meenemen.
Kerstmis valt op een strategisch moment, als het
licht het donker weer opvolgt. Dat is niet toevallig.
En er is natuurlijk niets mooier dan het zingen van
‘Puer natus est’ als intredezang op Kerstmorgen.
Rondom de Kerk - December 2017 | Januari 2018
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Op vrijdag 12 januari is Radio
Maria Nederland van 14.00 tot
16.00 te gast in RK zorgcentrum
Roomburgh, Hof van Roomburgh 46 in Leiden. Iedereen is
van harte welkom!
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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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