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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

Sporen van de Heilige Geest
Voor de gemiddelde passant zijn het doodgewone duiven. Maar wat de wapensteen
aan de gevel van het H. Geesthofje aan
de Doezastraat werkelijk laat zien, is een
symbool van eeuwen hoop in katholiek
Leiden. Hoop, gevoed door de komst van
de Heilige Geest met Pinksteren, als de
leerlingen van Jezus door zijn Hemelvaart
verweesd zijn achtergebleven.
Hoe die wapensteen daar komt?
Zoals het hofje er nu bij staat, is het
een schepping van de Leidse architecten Leo en Jan van der Laan, uit
1926. De steen draagt het wapen
van de familie Wittert van Hoogland, verwant aan Cornelis Sprongh,
die het hofje in 1690 stichtte in de
Breestraat, ongeveer op de plaats
waar nu Sociëteit Minerva staat.

“Nachtelijke bacchanaliën”
Sprongh was een rijke katholiek die
in zijn testament zijn huis aan de
Breestraat “daar de H. Geest in de gevel staat” bestemde voor “seven oude
vrouwspersonen, sijnde weduwen of
vrijsters, ende oud boven de vijftich

Het Cornelis Srpongh- of Heilige Geesthofje aan de Doezastraat.
Inzet: de gevelsteen met de twee duiven.

jaeren”. De H. Geest in de gevel? Het
gaat hier om beeldhouwwerk met
de H. Geest, gesymboliseerd als een
duif, op een gevel die uit de tijd van
de renaissance dateerde.
Het hofje verhuisde in 1851 naar zijn
huidige locatie, op de hoek van het
Rapenburg en wat toen nog de
Koepoortsgracht heette, nu de
Doezastraat. Waarom? Een ingezon-

Pinksteren, de H. Geest daalt neer over de apostelen
Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren vieren
we dat de Heilige Geest, de derde Persoon van
de Heilige Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel over de apostelen en andere aanwezige
gelovigen. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en
Zijn Verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen
van Jezus nog veertig dagen lang, tot Hemelvaart, de steun van Zijn aanwezigheid gehad
waarbij Hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had tijdens
zijn openbare optreden. Op de veertigste dag

van Pasen (niet de veertigste dag na Pasen)
werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart
opgeroepen samen met Maria te gaan bidden.
Jezus had immers beloofd de Geest te zullen
zenden. Die zou hen geestelijk verder leiden
en hen de kracht geven om getuigen van het
Evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van
Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook
over de discipelen: het begin van de wereldwijde zending van de Katholieke Kerk.

den stuk in de Leydse Courant van
21 maart 1873 memoreert hoe de
bewoonsters “onwillig hare eerzame
ooren moesten lenen” aan “woest
getier” en “nachtelijk bacchanaliën”
van de naastgelegen sociëteit, maar
voegt er meteen aan toe: “Zo heette
het althans in dien tijd, doch dat was
slechts ten deele het geval: ook de
huizingen in het hofje lieten veel te
wenschen over.” Ruimte was er genoeg: sinds de Kruitramp van 1807
was er op die plaats niet gebouwd. De
H. Geest ging mee in de naam, als hij
al niet voorging.
We kunnen hier een glimp van de H.
Geest zien op een van zijn vele tochten door het Leidse. Ons geloof heeft
veel sporen nagelaten en kan, voor
wie het willen en kunnen zien, ook
nu inspiratie bieden. En dat kan altijd gebeuren, de ‘Geest waait immers
waar hij wil.’

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

De Synode over jongeren en roeping:

Jaar van het gebed – H. Hartmaand

voorberaad met document

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 - Met langdurig
ziekteverlof.
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Met de junimaand gaan
we een speciaal gebed
binnen, dat tot het
H. Hart van Jezus.
Dit is geen verouderde
devotie, want elke tijd
vindt zijn eigen vormen
voor dit gebed. Zoals het
woord als zegt, deze verering dringt door tot het
hart van ons geloof en van
ons gebed. De Catechismus van de
Katholieke Kerk zegt (nr. 2669): “Het
gebed van de Kerk vereert en huldigt
het Hart van Jezus en acht het hoog,
zoals het ook zijn allerheiligste Naam
aanroept. Het aanbidt het mensgeworden Woord en zijn Hart, dat
zich, uit liefde voor de mensen, heeft

laten doorboren door onze
zonden.”
Onze bisschop zei tijdens
de Chrismamis over de
gerestaureerde afbeelding
in de apsis van de kathedraal: “En u ziet dat wat
de Heer in dit leven steeds
opnieuw voorop heeft
gesteld – zijn barmhartigheid en zijn liefde – ook
zichtbaar is op de afbeelding in de
apsis. Hij toont ons zijn Hart. Hij is
een koning die ons zijn Hart toont.
Het gaat niet om de kroon, de scepter
en zelfs niet om zijn troon. Het gaat
om zijn Hart, en dat zien we heel centraal in de koepel afgebeeld.”
Pastoor Smith

Koninklijke onderscheidingen!
Dit jaar zijn twee parochianen op de dag voor
Koningsdag gedecoreerd.
De heer T.H.A. (Theo) Rump
van De Goede Herder en de
heer J.J.L. (Jan) Van Loon
van de Hartebrug.
Theo Rump zet zich al jaren in
voor de veteranen, eerst
uit hoofde van zijn functie,
later en ook nu via diverse
bestuursfuncties van organisaties die veteranen vertegenwoordigen. Daarnaast zet Rump
zich al ruim twintig jaar in voor de
rooms-katholieke kerk in de Leidse
regio: onder meer als penningmeester van het Dekenaat, in het bestuur
van het dames-en herenkoor van de
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De komende tijd wordt na de vieringen in
onze kerken een korte vragenlijst uitgereikt aan de parochianen.
ondom
Elke 25e invuller krijgt een mooi
R
deKerk
presentje. Het parochiebestuur,
het pastoraal team en de Rondom de Kerkredactie willen graag
weten hoe u over ons aller blad
denkt. Hopelijk wilt u de
enquête massaal invullen!
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‘Ga en maak alle volkeren tot mijn
leerlingen’ (cf. Mat 28, 19). Dit was het
thema
van de 27ste Wereldjongerendagen
(WJD)
deze zomer in Rio de Janeiro. Sander
van
Aarle deelt graag zijn ervaringen:

te doen. Het
gevolgd worden.
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“Op het beroemde strand van Copacabana hebben wij tijdens alle grote evenementen dit thema tot ons mogen nemen.
De paus, bisschoppen, bands, jongeren
en acteurs hebben tijdens de kruisweg
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de mooiheid van ons geloof laten zien.
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Voor kinderen zijn er diverse mogelijkheden: kinderwoorddienst en
crèche op zondag in de parochies,
kindercatechese, voorbereiding op
de Eerste H. Communie en op het
H. Vormsel. Hierover vindt u in de
komende tijd uitgebreid bericht op
onze parochiepagina’s. Voor tieners
Ingrijpende plannen MeerMensparochies
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Wereldjongerendagen weer indrukwek
kend

programma van ‘Heer leer ons bidAvonden voor ouders over geloofsopover
den’: bidden met gebeden van heiHoe breng je het katholieke geloof
voeding met jonge kinderen zijn in
geligen. Data: 6 september, Thérèse
op je kinderen? Hoe houd je zelf je
voorbereiding. Meer nieuws hierover
en
van Lisieux; 4 oktober, Franciscus
loof levend? Wat is er voor tieners
in een volgende Rondom de Kerk.
van Assisi; 6 december, Mari; en 3
jongeren? Wat kan ik als volwassene
januari, Serafim van Sarov. Steeds
Aanbod Interparochieel
meer over het geloof leren en ervaren?
in de H. Lodewijkkerk na de mis van
Catechetisch Beraad
Gelukkig is er in Leiden een ruim aanbod
19.00 uur. Einde van de avond om
Ook voor volwassenen is er genoeg
20.30 uur. De avonden kunnen apart
op het gebied van geloofsverdieping.
Interparochieel Cate-
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Catechese en cursussen in het najaar
in onze parochies. In het kader
van het Paulusjaar, dat op 29
juni door paus Benedictus XVI
is geopend, is een speciaal programma.
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Via Paramaribo naar Rio

Boeiend catecheseaanbod in het najaar

Geloofsverdieping voor alle leeftijden
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Meerburgkerk. Vanaf 2013 is
hij onder meer penningmeester
van de Beheercommissie van De
Goede Herderkerk. Jan van Loon
werd in 1990 penningmeester van
het bestuur van de Hartebrugkerk;
een grote uitdaging was toen de
financiering van de grote restauratie van de kerk. Van Loon
was onder meer ook jarenlang
penningmeester van de Vereniging De Zonnebloem regio
Vlietstreek, en later ook bij de afdeling Hartebrug-Lammenschans. In
2002 startte hij met het beheer van
Museum Greccio, een verzameling
devotionalia, sinds 2010 gevestigd in
de keldergewelven van de Hartebrugkerk. (Zie ook pagina 5, red.)

Josephkerk. Opgave vooraf
bij pastoor Smith: 5218113
of jhsmithpr@gmail.com.

Bijbelcatechese

Onder enthousiaste begeleiding van Marieke Maes én
van het gesprek met elkaar
kunt u leren over de bijbelteksten van een bepaalde
zondag. Iedereen is welkom.
Lezingen over Sint Paulus
Aanmelding niet nodig.
door pastoor Smith en kapeData, plaats: 7 oktober en 9
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1515).
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…Christus, 20 november: …de Kerk,
uur.
waarna koffie, inleiding, aanbid18 december: …Heiligheid.
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afzonderlijk te volgen. Op zaterdag
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5218113 of jhsmithpr@gmail.com.
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derzaal, Alexanderstraat 1a, bij de
de Kerk.
folders in kerken en de vorige Rondom

Missionary week

November/december 2015 - Jaargang

in en om Leiden

Allerzielen

“Het leven stopt niet met de dood”

Een kerkhof zó groot dat er straatnamen worden gebruikt opdat een ieder zijn
of
haar dode medemens kan vinden.
1308RdK1

sep.indd 2

En dat doen zij ook. Massaal
trekken mensen naar het graf
van hun dierbare om daar te bidden, bloemen aan te bieden en
een kaars te ontsteken. Ze eten
zelfs wat met elkaar, ze zijn even
bij hun doden.

01-09-13 21:43

Het gemis blijft

Geliefde mensen met wie wij
hebben geleefd, van wie wij houAllerzielen in het licht’ op het kerkhof
den moeten we loslaten door de
bij de Meerburgkerk vorig jaar.
dood. We rouwen. Rouwen heeft te
opnemen, kunnen op een gegeven
hun stem en zien in gedachten hun
maken met gehecht zijn aan iemand,
moment weer lachen en genieten. En
gezicht. We herinneren ons leven
van iemand houden. Rouw doet pijn,
toch….. het gemis blijft voelbaar.
met hen, hoe we gelachen hebben en
veel pijn. Misschien gaan de scherpe
gehuild, gezwoegd en genoten. Dat
kantjes er door de jaren er vanaf, maar Loslaten
is leven, dat is hét leven. Het gaat
het zal altijd bij je blijven, zoals de
Op Allerzielen staan wij stil bij het
door zegt ons geloof. Het stopt niet
liefde ook bij jou blijft. Maar er komt
loslaten van onze dierbare overlemet de dood. Daarom ontsteken wij
ook weer toekomst. Veel rouwenden
dene. We bezoeken hun graven, denook een kaars en bidden, dat God
kunnen de draad van het leven weer
ken terug aan hun leven, we horen
onze dode niet mag vergeten en we
wachten tot God alles en allen eens
weer samenbrengt.

Jaar van Barmhartigheid start op 8 december

‘Vuur dat nooit meer dooft’

“Er is behoefte aan een eenvoudig en
helder begrip van roeping om het gevoel voor roeping en missie, verlangen
en streven te belichten, zodat het begrip meer aansluit bij jongeren in deze
fase van hun leven. ‘Roeping’ is soms
als een abstract begrip gepresenteerd
en buiten het bereik van de gedachtewereld van velen. Jonge mensen begrijpen de algemene betekenis van zin
aan hun leven geven en voor een doel
leven, maar velen zien niet hoe ze dit
kunnen verbinden met de roeping als

een gave en roepstem van God.” (uit
nr.8) “Het onderscheiden van iemands
roeping kan een uitdaging zijn, vooral
in het licht van de misvattingen over
het woord roeping. Toch, jongeren zijn
bereid de uitdaging aan te nemen. Het
onderscheiden van de roeping kan een
avontuur zijn op iemands levensweg.
Veel jongeren weten niet hoe ze bewust
dit proces van onderscheiding moeten
doen; daar ligt een taak voor de Kerk
om hen te vergezellen.” (uit nr.9)
Pastoor Smith

“Geroepen door de stilte”
Dat zette broeder Jakobus (51) in
2015 boven zijn verhuisbericht, toen
hij intrad bij de trappisten van Abdij
OLV van Koningshoeven in Tilburg.
Een jaar tevoren overviel die stilte
hem, toen hij daar bij toeval in de
vespers terechtkwam.
“Ik had er nooit over gedacht om
kloosterling te worden. Ik had gestudeerd, was getrouwd met mijn werk
als levensmiddelentechnoloog, maar een roeping?
Nee, naar mijn hart luisterde ik niet. Toen overleed mijn vader, in 2014.
Een maand later reisde
ik met Kerk in Nood naar
Israël. Na terugkomst besloot ik om mijn baan op
te zeggen.”

Bidden en werken, één
in Christus
“Waarom zou het geloof
bijzaak zijn in mijn leven?

Ik ging actief op zoek of ik een roeping
had. En ik ontdekte zoveel moois: bij
mijzelf, bij mijn familie, in de Kerk, zoveel waardevols, waar ik nog nooit bij
stil had gestaan...Ik ben dankbaar dat
ik in 2010 de Lodewijkparochie ontdekte: de catechese, de dagelijkse Mis,
zingen met de schola. Ik besefte dat ik
niet de enige was. In Abdij Koningshoeven viel alles op zijn plek. Bidden
en werken, zevenmaal daags in de
kapel en tweemaal daags in de kaasmakerij. Eén in Christus,
samen met 24 medebroeders. Het contemplatieve
leven geeft zo’n rijkdom!
En ik herkende weer het
gevoel van vroeger als
misdienaar: er zijn voor
God en daarmee ook voor
de ander. In de Jakobusbrief staat: “Nader tot God
en Hij zal u naderen” (Jak.
4:8). Ook als je maar enigszins een roepstem hoort:
Luister en handel!”
Zie ook pagina 23.

Alles in het leven van Karol
lijkt voorbereiding te zijn op
zijn latere periode als paus.
Toch kwam zijn
priesterroeping niet vanzelf zoals hij in
zijn boek ‘Gave
en geheim’ beschrijft: “De geschiedenis van
mijn priesterroeping? Die kent alleen God. Elke
priesterroeping is in diepste wezen een groot
geheim, én een gave die de mens verre overstijgt.” (blz. 9) Tijdens zijn studies verwachtten veel van zijn medestudenten en -studentes
dat hij wel naar het seminarie zou gaan. Karol
zelf had vooral aandacht voor literatuur en toneel. Na de Duitse overheersing ging hij in een
steengroeve werken. Een ‘kleermaker’, Jan
Tyranowski leende hem boeken van de heilige
Johannes van het Kruis en Teresa van Avila.
Toen ging het snel en eind 1942 meldde Karol
zich aan bij het seminarie. Lees verder op onze
website
www.rondomdekerk.nu.

Pastoor Smith

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u Zalig Pinksteren

In gedachten
Pinksteren
na negen dagen wachten,
mediteren en bidden
komt net als bij de leerlingen
Gods Geest in ons midden
wij voelen de liefde, het vuur
en de kracht die Hij geeft
waardoor Hij ons laat merken
dat Hij in ons leeft
wij zijn niet alleen meer
het wachten is voorbij
wij durven verder te leven
Gods Geest maakt ons vrij
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De bisdommen Rotterdam en Breda
dit nummer o.a.:
orJongeren op In
pelgrimstocht
door het centrum van Rio naar de Avondwake
ganiseerden samen de reis ‘Binding’,
op
het Copacabanastrand.
● Diaconale
ontmoeting Meer2over deze tocht op pagina 27.
met een missionary week in Suriname.
Door de vorige edities van de WJD heb● Afscheid pastoor Van der
ontspanning
5ders.
vervolgden wij onzeBie
ben wij goede banden met het bisdom
Direct viel hier ook weer de
pelgrimstocht
richting Rio.
● Activiteitenkalender
Paramaribo en was het een unieke
12gastvrijheid van de Brazilianen
kans
om de Surinaamse jongeren te ontGrote gastvrijheid
● Diaconaal Weekend 19op. Deze parochie heeft deze week
4000 jongeren te gast en zij hebben
moeten in hun kerk! Na een week vol
in Rio
verbleven wij in
●Aangekomen
KinderHoek
ontmoeting, lezingen, inspanning
en Jongeren
Info 20650 vrijwilligers ingezet om dat
en
een school met alle 250 Nederlanallemaal te organiseren. Wij kun● Rondom de Vrijwilligers
21nen het ons bijna niet voorstellen.
Franciscusfeest op 4 oktober!
● Liturgiekalender 22Op maandag was er een groot, traDit jaar is de Franciscusviering in de
ditioneel Braziliaans, welkomstMaria Middelareskerk aan de Rijndijk
283 om 19.30
uur. Het motto is ‘Mensen zoals jij’. Iedereen
feest
georganiseerd.
Compleet
met
is van harte welkom! Na afloop van de
viering
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
drumbands, in carnavalskleding
met een kopje koffie of thee. Ook kunt
u dan
meer informatie ontvangen over de
gehulde dames (en, nee geen boeOrde van Franciscaanse Seculieren (OFS).
In Leiden is
een groeiende groep mensen van de
renkiel). Alle jongeren uit allerlei
OFS actief. Zij dragen Franciscus een
warm hart toe en
willen hun inspiratie graag uitdragen.
landen waren naar een groot veld
Zij laten zich raken door de eenvoud
van Franciscus,
zijn concrete no-nonsense ideaal van
gekomen om dit feest met parochie
zelfgekozen beperking van rijkdom
en luxe en door
zijn bijzondere liefde voor hen die aan
te vieren. Toen konden de WJD bede moeilijke kant van onze samenleving
leven. Op
oktober viert de hele franciscaanse
Tijdens mijn sabbatperiode in4Rome
ginnen!”
wereld het feest van Franciscus. Meer
info op www.
rondomdekerk.nu en www.ofsnederland.nl.
Lees verder op de JongerenInfoin 2009 bezocht ik op 2 november
Lous Roman-Plouvier (tel. 071 576 60
het
16)
pagina 27.
kerkhof Verano in Rome.

Met het heilig Jaar van Barmhartigheid
stelt paus Franciscus de evangelische
opdracht die
aan ons als Kerk is toevertrouwd opnieuw
centraal. Hij schrijft in zijn motu proprio
‘Vultus Misericordiae’ dat Christus het
ware gezicht is van de barmhartigheid
van de Vader.
De barmhartigheid heeft te maken
met Gods vergevende liefde en tevens
met daden van
liefde in Gods Naam. In ons bisdom
wordt dit jaar geplaatst in een reeks
van themajaren:
Jaar van Geloof, Daden van Liefde,
Laurentiusjaar. Het Jaar van Barmhartigheid
eindigt
op het hoogfeest van Christus Koning
2016. In het volgende nummer van Rondom
de Kerk
meer over dit heilig Jaar en ook diverse
activiteiten rond ‘Barmhartigheid’.

Van 19 tot en met 24 maart waren driehonderd jongeren in Rome bij de Paus
om de synode voor te bereiden. Zij stelden zelf een slotdocument op. Enkele
teksten daaruit:

Karol Wojtyla – Paus Johannes
Paulus II (1920- 2005)

“Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft; als
alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft….”. (Taizélied, red.).
Pastoor Walter Broeders

Op weg naar de synode over roeping
In aanloop naar de bisschoppensynode over ‘Jongeren en Roeping’ in oktober
2018, besteedt Rondom de Kerk extra aandacht aan dit onderwerp. 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.

wij mogen het weer vieren
het blijde Pinksterfeest
en wij willen Hem vragen:
blijf dichtbij ons Heilige Geest!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2018
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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.

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

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

‘t Leidse Huys

De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 573 08 30. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk hoofdvestiging | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zijlwijk nevenvestiging | Broekplein 9 | 2318 TJ Leiden | 071 523 35 55

Kijk ook op www.monuta.nl/leiden

Kort na Pasen is de Exhortatie Gaudete et Exsultate
verschenen. In dit herderlijk schrijven gaat paus
Franciscus er vanuit dat iedere mens geroepen is tot
een leven van heiligheid. Daar hoef je, zo zegt hij,
geen bisschop, priester of religieus voor te zijn.
Het gaat om het nastreven van heiligheid in datgene
waartoe we geroepen zijn, huwelijk, gezin, leiderschap,
vakmanschap. Ieder langs zijn eigen weg en dat vraagt
om een goede onderscheiding. “Belangrijk is”, zo zegt
de paus, “dat elke gelovige zijn eigen weg onderscheidt
en ...dat hij zich niet zou uitputten in het nadoen van
iets dat niet voor hem bedacht werd.” Over hoe dat moet
zegt de heilige Vader onder andere: “Vraag altijd aan
de Geest wat Jezus van je verwacht, op elk moment van
je bestaan en bij elke keuze die je moet maken, om de
plaats te onderscheiden die dat in jouw eigen zending
inneemt. En laat Hem dit persoonlijk mysterie, dat
Jezus Christus weerspiegelt in de wereld van vandaag,
in jou vorm geven”.

Goed onderscheiden

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

Elkaar versterken

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

www.scoleiden.nl/scholen-scol

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

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

Daltonschool Leiden | Boshuizerkade 119 | 2321 TZ Leiden | 071 572 21 41

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
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T E A M

In onze parochie geven de kinderen en tieners wat dat
betreft het voorbeeld. Met Pinksteren en in de week
daarna doen zo’n 35 kinderen hun Eerste H. Communie
en op 9 juni komt de bisschop om zo’n 20 jongeren en
volwassen het Sacrament van het H. Vormsel toe te dienen. Ons team heeft gekeken naar de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. De afwezigheid van collega Bas van Pampus, die hard werkt aan zijn herstel,
maakt ons duidelijk dat we keuzes
moeten maken en prioriteiten moeten stellen. Hiermee raken we als
team aan de kern van de exhortatie:
goed onderscheiden wat wegen tot
heiligheid zijn, in onze dienstbaarheid aan de Heer en zijn Kerk.

De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

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

P A S T O R A A L

www.easyprint.nl

|

Tel. 0252 745 500

|

Nieuw-Vennep

Intussen gaat het leven van de parochie door. Zo verschijnt de herziene
folder over de kerkelijke uitvaart en
wordt gewerkt aan ons Catecheseaanbod voor het volgende seizoen.
Fietst onze diaken naar alle windrichtingen van de parochie om de
Communie rond te brengen, een bemoedigend woord te
spreken, met mensen te bidden of met familie een uitvaart door te spreken. En zien we hoe de regiovorming
zijn eerste vruchten afwerpt. In de drie regio’s samen
het H. Triduüm vieren is goed gegaan en gaandeweg
groeien er meer ideeën over hoe we elkaar kunnen versterken. Er is veel om dankbaar voor te zijn en beseffen
we dat de Heer ons niet aflatend nabij is en ons met zijn
H. Geest inspireert.
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

Beste lezers van Rondom de Kerk
In dit Pinksternummer is weer volop informatie voor en vanuit
onze parochie. Nieuws op de pagina’s van de parochiekernen, en
niet te vergeten de interessante activiteiten op de middenpagina’s in de Kalender.
Op pagina 2 weer aandacht voor het Jaar van het Gebed en op pagina 3 voor Jongeren en roeping. Veel leesplezier!
Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

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

Verleden en toekomst
Op ongeveer de warmste dag in april sinds mensenheugenis probeer
ik wat koelte te vinden om dit artikel te schrijven. Wat is dan een
betere plek om na te denken over heilig leven (lees hiernaast) en de
sporen die dat nalaat dan in Museum Greccio, gevestigd in de kelders onder de Hartebrugkerk?
Het Rijke Roomsche Leven straalt je tegenmoet. Wat ook straalt, is het
gezicht van onze gids Jan van Loon, oprichter en centrale figuur van
de enorme verzameling kruisbeelden, Maria beelden, kazuifels enz.
enz. Ik was er met enkele mensen van het bisdom, die ook hun ogen
uitkeken. De reden van ons bezoek was het feit dat Jan de 80 is gepasseerd en niet eindeloos door kan gaan zijn ziel en zaligheid in Museum
Greccio te steken. Bisdom en parochie willen de collectie in stand houden en zorgen dat ook in de toekomst mensen vol bewondering en verwondering door de kelder kunnen dwalen. Daarvoor zijn vrijwilligers,
nodig die door Jan kunnen worden opgeleid. (Zie ook pagina 2!)

Nadenken over vitale toekomst
Zomaar een voorbeeld. Nadenken over wat er nodig is voor een
vitale toekomst, daar besteedt het bestuur vele uren aan. Dat doet het
Pastoraal Team ook, zie hiernaast. Wat zijn prioriteiten als het aantal
beroepskrachten en vrijwilligers beperkt is? Zijn we efficiënt? Heeft
de diaken wel een fatsoenlijke fiets voor tegenwind in de polder? Hoe
gebruiken we nieuwe computersoftware om de boekhouding en
de ledenadministratie met minder
mensen te doen? Welke kerkgebouwen zijn er straks nog nodig? In sommige kernen/regio’s
gaan aantallen harder omlaag dan
eerder gedacht. Minder Communicantjes en Vormelingen dit jaar.
Eenmalig of een trend? Als bestuur
moet je vooruit kijken, niet pessimistisch maar wel realistisch.

Samen op weg in
Zoeterwoude
Als u dit leest gaat de Christus Dienaar dicht (daags voor Hemelvaart)
en de prachtig opnieuw ingerichte Sint Jan bijna weer open (met Pinksteren). Ook een voorbeeld hoe we ons voorbereiden op de toekomst:
minder kerkgebouwen en andere accenten in het gebruik daarvan.
In Zoeterwoude sluiten en fuseren basisscholen, deels RK. De RK identiteit blijft behouden, maar passend in de nieuwe situatie. De parochiekern van Zoeterwoude Dorp gaat mee op weg en verdient alle steun
daarin. De Heilige Geest komt als geroepen!
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie
Rondom de Kerk - Mei | Juni 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.

Gedoopt

Op tweede Paasdag is tijdens de Mis Elisabeth
Dirkje Sussana van den Hoed gedoopt en ontving zij haar Eerste H. Communie. Haar moeder was haar voorgegaan, toen volgde haar
dochter, nu zijzelf! Van harte welkom in onze
geloofsgemeenschap.

1e H. Communie en marathon
Eerste heilige Communie vindt dit jaar plaats
op zondag 27 mei om 11.30 uur.
Dat is ook de zondag van de Leidse Marathon.
De Herensingel is dan afgesloten, maar de
parkeerplaats is langs de achterwegen wel bereikbaar. Geeft u dit ook door aan familieleden
die komen. We hopen velen van u te zien bij
deze feestelijke viering, waarin zeker 12 kinderen hun eerste Communie gaan ontvangen.

Weken vol Hoogfeesten

10 mei Hemelvaart God de Zoon keert terug
naar de Hemel, zonder deze wereld te verlaten. Door Zijn Hemelvaart zijn Hemel en aarde
op een nieuwe wijze met elkaar verbonden.
20 mei Pinksteren God de heilige Geest laat
zich zenden naar de Kerk, om Haar te maken
tot de Catholica, die evangeliseert en in de
Sacramenten Jezus brengt.
27 mei Drie-eenheidzondag God heeft zich ge-
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openbaard: Hij is liefde, dus de Drie-ene God. Op
deze zondag aanbidden we God om Wie Hij is.
3 juni Sacramentszondag Jezus is werkelijk
en waarlijk aanwezig in het Allerheiligst Sacrament. Hij is het kloppend Hart van de Kerk én
de wereld.
8 juni H. Hart Jezus is waarlijk God en waarlijk
mens. Als Hij naar Zijn Hart verwijst, wijst Hij naar
het diepste van Zijn God-zijn: mateloze Liefde.
24 juni Geboorte van Johannes de Doper
Johannes was voorloper en wegbereider van de
Heer. Hij riep op tot bekering en maakte zo de
weg vrij van het oude naar het nieuwe Verbond.
29 juni HH. Petrus en Paulus de eerste paus
én de apostel van de heidenen, beiden martelaren in Rome. Voor onze parochie zijn zij voorsprekers en patronen, van trouw aan de Kerk en
de paus en met de opdracht tot evangelisatie.

Vergeet de parochiebedevaart
van 21 juni niet. Zie elders.

een uitgelezen kans om bezoekers kennis te
laten maken met de Sint Josephkerk en haar
activiteiten.

Drie opties:
Als u het leuk vindt om vrijwilliger te zijn en te
helpen op deze dag bent u van harte welkom.
Het festival heeft een gezellige sfeer.
Parochianen kunnen voor eigen gebruik een
kratje of een paar flesjes bestellen. Kosten
€ 3,- per flesje. Deze worden buiten het bierfestival om verkocht. U kunt kiezen uit de Trappistenbieren: Zundert (NL), Achelse Kluis (BE),
Engelhartzell (AT), Tre Fontane (IT) en Rochefort (BE). Wijzigingen voorbehouden.
Als u het leuk vindt om het bierfestival te bezoeken, is dat mogelijk vanaf 14.00 uur.
Voor de eerste twee opties kunt u zich melden
bij Kees van Hees via familievanhees@ziggo.nl
of via 071 541 51 82.

Onze Engelbewaarder
We denken misschien niet elke dag aan onze
Engelbewaarder. In ieder geval wel als we aan
een ongeluk ontsnappen, want dan zeggen
we: “Ik heb een goede Engelbewaarder gehad”. Jezus zegt over de Engelbewaarder het
volgende: “Hij ziet zonder ophouden het Gelaat
van God en staat u dag en nacht bij vanaf de
geboorte tot in de hemel” (Matt.18,10).
Elke mens heeft een eigen Engelbewaarder
die bij hem/haar blijft vanaf de geboorte tot
de overgang naar het hiernamaals. Deze metgezel houdt van ons, is blij met ons en huilt
met ons, helpt ons met het bidden. Hij zal ook
vol vreugde zijn als we iets doen om meer op
Jezus te gaan lijken.
Paus Johannes Paulus II heeft in 1986 in een
audiëntie gezegd dat hij vanaf zijn jeugd bad:
“Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan
wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht mij, bewaar mij, geleid mij en
bestuur mij”.
Annelies Cremers.

Extra aandacht voor
Pater Pio Gebedsgroep niet in juni en
augustus, wel op 7 juli, 1 september enz.
Meimaand: Rozenkransmaand, op weekdagen om 19.00 uur, woensdag 18.30 uur
Donderdag 31 mei lezing door mgr.
Van den Hende over het gebed.
Lodewijkpastorie, 20.00 uur.
Zondag 3 juni 16.00 uur Sacramentsprocessie (zie elders)
Zaterdag 9 juni H. Vormsel in Sint Petruskerk, 19.00 uur met onze bisschop.

Vaste Vieringen
Zondag
11.30

Daarom drinken we het hier …
Op zaterdag 23 juni zal de Sint Josephkerk weer
vertegenwoordigd zijn op het Leids Bierfestival
met een aantal heerlijke trappistenbieren. Het
festival vindt plaats op het Hooglandse Kerkplein in Leiden. Naast het feit dat wij hier geld
verdienen voor de restauratie hebben we ook

17.00

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

18.30
19.00

Aanbidding
Mis

Woensdag

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 – 18.50 uur.

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

We welcome in our Catholic Community
Tiancheng Liu from China and Sukiato
Khurniawan from Indonesia. Both received
Holy Baptism and their first Holy Communion
on Easter Sunday, 1 April in the H. Lodewijkkerk
during the English Mass.

Drie in plaats van één:
het nieuwe Financiële Team
Dhr. Jan Harmsen gaat zijn taak als penningmeester van de Lodewijkkern overdragen. Wat
hij als één persoon heeft gedaan, gaat nu over
op drie personen. Zij stellen zichzelf even aan
u voor:
Mijn naam is Marek Veselka, ik ben gelukkig
getrouwd met mijn lieve vrouw Maby en we
hebben vier geweldige kinderen. We wonen in
Voorschoten, maar we komen al lange tijd in
de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Ik zet me
graag in voor de kerk, ooit begonnen als misdienaar, later in de RK Jongerengroep en weer
later in het parochiebestuur. Nu ga ik enthousiast aan de slag als penningmeester binnen
het Financiële Team in de H. Lodewijkkerk.
Mijn naam is Annelies Koch, ik ben getrouwd
met Arthur en samen hebben wij 3 zonen. Wij
wonen in Zoetermeer. Sinds mijn kinderjaren
kom ik, destijds met mijn ouders, al in de
Heilige Lodewijkkerk. Wij hebben hier al veel
mooie momenten in ons leven gevierd. Onze
2 oudste zonen zijn ook misdienaar. Omdat het
geloof belangrijk is in ons leven wil ik mij graag
inzetten voor de kerk. Ik zal de financiële administratie en boekhouding binnen het Financiële
Team van de Heilige Lodewijk gaan verzorgen.

Mijn naam is Wil Alkemade (niet op de foto).
Ik woon in Voorschoten en ben accountant.
Ik ben van huize katholiek opgevoed. Door
Annelies ben ik gevraagd om deel te nemen aan het Financiële Team van de Heilige
Lodewijkkerk. Ik ga het Financiële Team van
de Heilige Lodewijkkerk ondersteunen met de
boekhouding en het opstellen van de financiële verantwoording.
In het volgende nummer kijken we nog
terug op het penningmeesterschap van dhr.
Jan Harmsen.

Is er ook een ridder in de kerk…?
Jazeker! Op 1 maart is
dhr. Ruud Stuurman
door de paus benoemd tot Ridder in
de Orde van de H.
Paus Silvester. Deze
kerkelijke
onderscheiding was aangevraagd door diverse instanties: Zorgcentrum
Roomburgh, voormalig leden van de Katholieke
Jongeren Leiden, Stichting HH. Petrus en Paulus,
voormalig leden Contact Rooms Katholieken en
H. Lodewijkkern. Het bisdom Rotterdam ondersteunde de aanvraag. In zijn dankwoord
zei dhr. Stuurman, dat hij het een eer vond
deze onderscheiding te ontvangen, maar dat
hij graag herinnert aan de vele mensen die in
het verborgene werken en zulke eretekenen
zouden verdienen. Maar laten we met Paulus
weten: “Wordt één lid (van de Kerk) geëerd,
dan delen alle in de vreugde.” (zie 1 Korintiërs
12,26). Beste Ruud, nogmaals van harte proficiat!
Pastoor Smith

een drankje. We hopen op mooi weer, zodat
we kunnen genieten van onze mooie pastorietuin en daar kunnen de kinderen ook spelen.
Voor meer details zie de flyers en wilt u wat
klaarmaken, laat het ons even weten na de
Mis of via lodewijkparochie@gmail.com.
Eliza Oudshoorn

Extra aandacht voor

Mei maand: Rozenkransgebed vooraf aan
de Avondmissen, vrijdag in de Aanbiddingkapel
24 mei en 28 juni: Rozenkrans voor roepingen (vooraf aan de Mis)
5 juni en 3 juli: Opus Dei bezinningsavonden
voor dames
16 mei en 20 juni: Opus Dei bezinningsavonden voor heren
Donderdag 31 mei: lezing door Mgr. Van den
Hende over het gebed, pastorie, 20.00 uur.
Zondag 3 juni: 10.00 uur Eerste H. Mis door
Daan Huntjens en 16.00 uur Sacramentsprocessie. (Zie pagina 13)
Zaterdag 9 juni: H. Vormsel in Sint Petruskerk, 19.00 uur met onze bisschop.

Vaste Vieringen
Zondag
10.00
17.00

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

18.00

YouTube Lodewijk

www.youtube.com/lodewijkparochie

Lodewijkbrunch
Net als vorig jaar wordt het seizoen feestelijk
afgesloten op zondag 8 juli met de Lodewijkbrunch.
Na de H. Mis van 10.00 uur een heerlijk kopje
koffie, waarna we gezamenlijk zullen brunchen. Zoals gebruikelijk vragen we iedereen
wat klaar te maken voor bij de koffie of bij de
brunch. We denken daarbij aan taarten, cakes,
hartige taarten, salades etc. De Pastoraatgroep
zorgt voor voldoende stokbrood en natuurlijk

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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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

Levendaal 103 - Leiden

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

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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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

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

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

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

O

U

D

E

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

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

W

Uw betrouwbare partner in techniek

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

Terugblik Goede Week
Het besluit om de vieringen van het Paastriduüm
te beperken tot één viering per regio, was voor
veel parochianen in Regio
Oost behoorlijk wennen,
vooral vanwege de grotere
afstanden tussen de kerken. Toch was er op Witte
Donderdag een behoorlijke groep parochianen
vanuit De Goede Herderkerk naar de Christus Dienaarkerk gekomen voor de
Eucharistieviering.
Op
Goede Vrijdag waren er
opvallend veel jongeren
bij de Kruisweg aanwezig. Ons Kinderkoor omlijstte de bijeenkomst met ingetogen zang. De
Paaswake met Jongeren-Middenkoor werd ook
goed bezocht. Buiten het kerkgebouw werd
een vuur ontstoken, de nieuwe Paaskaars gezegend, gevolgd door de processie. Ook de
Paaskaars van de Sint Laurentiuskerk werd gezegend. Tijdens de viering werd Marike Jekel
gedoopt en ontving
zij het
Sacrament van
het H. Vormsel
en de Eeerste H.
Communie.
De
Eucharistieviering
van
Pasen
werd
prachtig omlijst
door zang van ons Dames- en Herenkoor. Dank
aan de vele vrijwilligers die ervoor zorgden dat
de bijzondere vieringen in de Veertigdagentijd
en de Goede Week gehouden konden worden.

Pastoraatgroep en Beheercommissie

Open Huis 26 mei
W

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

rn

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 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.

Het zal velen al bekend zijn dat de pastorie
naast onze Goede Herderkerk is verkocht. Na
de overdracht in juni krijgt het gebouw een
woonwerk-bestemming. Op zaterdag 26 mei
organiseren wij een Open Huis van zowel de
kerk, het atrium, als de pastorie. In de kerk is
er uiteraard gelegenheid voor gebed en om
een kaarsje op te steken. In het atrium wordt
een aantal ‘kerkschatten’ die niet elke zondag
zichtbaar zijn tentoongesteld, zoals bijzondere
kazuifels en een aantal wandkleden uit de

Menswordingkerk. Ten behoeve van het restauratiefonds vindt er een boekenmarkt plaats
en worden allerlei zaken te koop aangeboden.
Ook is er gelegenheid om nog een keer de
voormalige pastorie te bezoeken. Het Open
Huis is van 11.00 tot 15.00 uur. U bent van harte
welkom! 
De Beheercommissie

Rozenkrans in de Meimaand
U bent wederom van harte welkom om de
Rozenkrans mee te bidden. Op woensdagmiddag 2, 9, 16, 23 en 30 mei vanaf 14.30 uur in
de Mariakapel. We sluiten hiermee aan bij de
uitnodiging van de kerk om stil te staan bij de
geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de geheimen van het
licht. We bidden tot Maria, zij is immers de
Moeder van de Heer, Zijn Moeder, onze Moeder. Iedereen is welkom om mee te bidden, te
mediteren, te luisteren.
Stephanie Jägel

Restauratie Jozefkapel afgerond
In het januarinummer van Rondom de Kerk
hebben wij al bericht over de start van de restauratie van de Jozefkapel. Bij de ingrijpende
verbouwing van de Meerburgkerk in de jaren
vijftig heeft men het beeld van de stervende
Jozef verwijderd, hier een Tabernakel geplaatst
en de kapel wit geschilderd. Nu is de kapel
qua kleuren in lijn gebracht met de rest van

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.

Door-de-weekse vieringen

Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel: Woorden gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand: 10.00
uur Eucharistieviering met Pastoor Broeders of
pater Van Ulden. Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in het atrium
naast de kerkzaal.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet
meer regelmatig naar de kerk kunnen komen.
Eerstvolgende data zijn 5 mei en 2 juni.
Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof, tel. 071 589
16 26.

de kerk. De banden met sjablonen zijn, dankzij veel handwerk van de schilders, in oude
luister hersteld. En met veel geduld is een
tekst in bladgoud aangebracht: ‘St Joseph vir
Mariae de qua natus est Jesus’ (St Jozef man van
Maria uit wie Jezus geboren is). Met name
Yvonne Schroef, Gerard Verdoes en Ad van der
Geest hebben zeer veel vrijwilligersuren in de
totstandkoming gestoken. Het resultaat mag er
zijn! Op 18 maart, de zondag voorafgaand aan
het feest van St. Jozef, werd de kapel plechtig ingewijd. Vervolgens zongen wij natuurlijk
samen met het koor het Jozeflied!

Gedoopt

31-3 Marike Jekel

Overleden
Maart:

1 Elisabeth Maria de Does-Rozier, 
88 jaar
6 Jacoba Martha Ponsioen-Rasué, 
70 jaar
6 Antonius Josephus Marie v/d Voort, 
86 jaar
10 Hubertus Johannes Maria van Mil, 
89 jaar
12 Alida Afra Maria Rotteveel-Veerman, 
80 jaar
15 Nicolaas Everardus Josef de Koning, 
72 jaar
21 Catharina Anna Jacqueline Marie
Gründemann-Plouvier,
97 jaar
22 Franciscus Cornelis Antonius Zaat, 
93 jaar
26 Huberta Gerarda Maria van Rijn-Weerdenburg, 85 jaar
29 Anna Jacoba Allegonda van Tilburgvan Vonderen,
94 jaar

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.

Herinrichting
Sint Jan

Programma van Christus Dienaar naar Sint Jan
Woensdag 9 mei om 20.00 uur Slotviering
Het definitieve afscheid van de Christus
Dienaarkerk m.m.v. Pastoor Broeders en alle
koren. Ieder die zich op welke wijze dan ook
verbonden voelt met ‘de Christus Dienaar’ is
hierbij van harte welkom. Heeft u foto’s of
dierbare herinneringen uit de ‘CD-Kerk’ en
wilt u die delen, stuur deze dan toe voor ons
herinneringsboek. Bel naar 071 580 24 48 of
mail naar afscheid.cd@gmail.com.
Donderdag 10 mei Buurtontbijt
Een afscheid voor alle omwonenden van de
Christus Dienaarkerk. Op uitnodiging.

In de vorige Rondom kon u een beknopt verslag lezen van de werkzaamheden in de Sint
Jan. Inmiddels is er een boekje uitgebracht met
foto’s en een uitgebreidere beschrijving van
wat er zoal gedaan is en nog gedaan moet worden. Heeft u belangstelling voor dit boekje, dan
sturen we dat graag via de mail, in PDF, naar u
toe. Stuur even een mailtje naar de redactie.

Sluiting Christus Dienaar kerk
Bij het verschijnen van deze Rondom de Kerk
resten ons nog slechts enkele dagen voordat
wij, op het Hoogfeest van De Hemelvaart van
de Heer, afscheid gaan nemen van onze Christus Dienaarkerk. Tien dagen later, op het Hoogfeest van Pinksteren, wordt de gerenoveerde
Sint Jan weer in gebruik genomen. Afscheid
nemen maar doorgaan in de Geest van… de
prachtige symboliek van deze beide feesten
past heel mooi bij het naderende afscheid en
het nieuwe begin. Er is dan ook niet voor niets
voor deze dagen gekozen. Naast de slot- en
openingsvieringen zijn er, in de tussenliggende tien dagen, diverse activiteiten om zoveel
mogelijk parochianen en inwoners van Zoeterwoude bij dit gebeuren te betrekken. Niet alle
activiteiten zijn openbaar, maar er zijn voor de
trouwe Rondomlezers voldoende mogelijkheden om nog een keer rond te kijken in de
Christus Dienaarkerk en kennis te maken met
de vernieuwde Sint Jan.

Zaterdag 12 mei Vrijwilligersavond
In het Muziekcentrum vieren we met al onze
genodigde vrijwilligers en trouwe kerkgangers de Eucharistie o.l.v. pastoor Broeders.
Aansluitend een gezellig samenzijn.
Zondag 13 mei Fietstocht ‘Over kerkepaden’
Iedereen van jong tot oud is welkom om aan
deze fietstocht (circa 20 km) deel te nemen.
U kunt starten tussen 10.00 en 12.00 uur bij
de Christus Dienaar kerk, waar u ontvangen
wordt met een kopje koffie. U krijgt een routebeschrijving met achtergrondinformatie en
fietst op eigen gelegenheid de uitgezette
route naar de Sint Jan, waar tot uiterlijk 15.00
uur koffie en een broodje klaar staan.
Dinsdag 15 mei CHW ‘Van kerk tot kerk’
De cultuurhistorische wandeling voor ouderen sluit dit jaar aan bij de verhuizing van de
kerk. Deelname is op uitnodiging.
16, 17 en 18 mei Escaperoom in de toren
Wie durft het aan om zich te laten opsluiten
in de toren van de Sint Jan en jezelf en je
teamgenoten te bevrijden voordat de klok

slaat? Het spel wordt gespeeld in teams van
6 personen. Minimum leeftijd 16 jaar. Per
avond kunnen maximaal 3 teams het spel
(na elkaar) spelen. Info en aanmelden via
escape.sintjan@gmail.com.
Zondag 20 mei Pinksteren
Inwijding Sint Jan
Om 11.30 uur is de plechtige Eucharistieviering waarin Mgr. v.d. Hende en pastoor
Broeders zullen voorgaan. Iedereen is ons
evenveel waard, er zijn geen aparte uitnodigingen verstuurd en er zijn ook geen gereserveerde plaatsen. Ieder die zich betrokken
voelt bij de geloofsgemeenschap in Zoeterwoude-dorp is welkom.
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag
Familieviering
Om 9.30 uur is er in de Sint Jan een
Eucharistieviering waarbij jong en oud van
harte welkom is. Pastoor Broeders en de
werkgroep Kinderkerk zullen deze viering
verzorgen. Aansluitend is iedereen welkom
op de familiedag.
Maandag 21 mei 2e Pinksterdag
Familiedag
Van 10.30 tot 15.00 uur is iedereen welkom
op de familiedag rond de Sint Jan. Bekijk
rustig de gerenoveerde kerk en de foto’s van
kerkgangers. Beklim de toren (tot aan de
klokken), of geniet van een kopje koffie en
leuke spellen in de tuin van de pastorie.
Wie helpt er mee?
Uiteraard hebben we bij al deze activiteiten
ook mensen nodig die het leuk vinden om
te helpen. Wil je iets bakken, koffie schenken bij het ontbijt of toezicht houden bij het
springkussen of in de toren meld je dan aan
bij annie_borst@msn.com, 071 580 32 83.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden

29-01 Johannes Oostdam, 87 jaar
03-02 Theodora Slingerland-van Santen, 90 jaar
06-03 Johanna Ammerlaan, 97 jaar
23-03 Joanna Mooijman-v.d Akker, 92 jaar

Nieuw vieringenrooster

Na Pinksteren zullen alle reguliere weekendvieringen in onze
parochiekern op zaterdagavond zijn, om 19.00 uur in de Sint Jan.
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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.

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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15 jaar Stichting Amigos
Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen, dat op zondag 13 mei om 11.00 uur de Eucharistieviering
opgeluisterd zal worden met traditionele Boliviaanse muziek van muziekgroep ‘Los Masis’. Zij zijn
3 maanden op tournee in Duitsland en maken voor het 15-jarig jubileum van Stichting Amigos een
uitzondering door een uitstapje naar Stompwijk te maken. Bij alle concerten en kerkvieringen
zamelen zij geld in voor een muziekschool in de Boliviaanse hoofdstad Sucre. Hopelijk kan onze
collecte daar aan bijdragen. Wij zijn blij en dankbaar dat ons deze gelegenheid geboden wordt en
ontmoeten u graag in deze bijzondere viering.
Stichting Amigos, Lia de Jong-Zwetsloot

Geert Ham 60 jaar drager bij de
dragersvereniging St. Barbara!
Geert is op zijn 19e begonnen. Ze kwamen één
man te kort. En toen is hij gebleven. Het is ook
geen dagelijks werk. Het is gewoon een heel
mooi vrijwilligerswerk waar hij probeert het
beste van te maken. Hij is al een jaartje ouder,
80, en dat kan hij wel merken. Maar er wordt
niet zoveel meer getild als vroeger. Het meeste
werk is rondom onze kerk. Boekjes uitdelen bij
een Avondwake, mensen een plaats wijzen,
collecteren en na afloop assisteren bij het condoleren. Bij een uitvaart zelf de kist begeleiden
naar het kerkhof en bloempjes uitreiken als die
er zijn. Geert is altijd boer geweest, dus dan
was het nog: vroeg het bed uit, koeien melken
en haasten om op tijd in de kerk te zijn. Maar zo
vaak is het eigenlijk ‘gelukkig’ ook niet. Tussen
de vijftien en twintig keer per jaar. Maar Geert
doet nog wel meer. Hij is er ook altijd bij als de
kerk wordt schoongemaakt. En bij onderhoud
aan het kerkhof. Ja, het mooiste cadeau zou zijn
als er wat dragers bij zouden komen. Hoe meer
er zijn, hoe minder vaak je ook
aan de beurt bent
en je eens kan afzeggen. Na afloop
komen mensen
soms bedanken.
Je kunt echt iets
betekenen voor
ze. Wie voelt zich
aangesproken??

Het mag ook korter. 60 jaar! Geert heeft er geen
spijt van!
Agnes van Boheemen Vollebregt

4 x 40 jaar kerkmuziek!
Zondag 11 maart. Een dag met een robijnen
randje in onze kerk. Vier mensen die 40 jaar
kerkmuziek volmaakten. Soms bij verschillende koren. Maar alle
vier met veel inzet. Na de
mooie viering, waarbij ook
familie aanwezig was, kregen Lilia, Kees en Lenie
een gouden speld, een
oorkonde en een handdruk
van pastoor Broeders. Dini
Berbée had die al eerder
ontvangen en kreeg de
Gregoriuskaars uitgereikt.
Daarna veel felicitaties en
toen naar het Dorpshuis
waar Sjaak Kappetein als
voorzitter hen mocht toespreken. Helaas moest
hij ook nog vertellen dat het parochiekoor wel
erg klein wordt. Misschien in de toekomst nog
meer samenwerken met Zoeterwoude.
Van links naar rechts: Lilia Turkenburg is 40
jaar geleden begonnen bij het EMS-koor en
heeft geen spijt van haar overstap naar het
Parochiekoor. Ze is altijd in voor een praatje en een geintje tijdens de pauze in de
repetitie:“Heel gezellig.” Maar: “We zingen
voor de mensen.” Ze zorgt altijd voor de koffie.
Ook bij andere vieringen. En in het bestuur van
het koor is ze altijd in touw.

Lenie van Ruyven, sopraan, was jarenlang
een van de jongsten en moest vaak uit haar
werk breken. Er waren ook wel eens twee vieringen op één dag. Rouw en trouw. Lenie zit
al jaren als secretaris in het Parochiekoor. En
in de Pastoraatgroep: een bezige bij! En dan
iedere week nog repeteren: dat geldt voor
allemaal natuurlijk!
Kees Luiten, ook trouw koorlid, als bas. Kees
heeft ook heel wat dirigenten meegemaakt.
Onder andere pastoor Paap. Soms was bij hem
de repetitie zo kort dat je met 15 minuten
weer buiten stond. De weg erheen duurde
langer. Sjaak Kappetein heeft voor hem uitgerekend dat hij inclusief repeteren zo’n 4.500
keer present was! Kees is ook al vele jaren
penningmeester bij het koor. De kas klopt
altijd prima!
Dini Berbée, lest best. Die dirigeert en zingt
alles aan elkaar. In alle kerken in Leiden en
omgeving en hier in Stompwijk. Ook zij moest
vaak haar werk als onderwijzeres onderbreken
voor een viering. Veel tijd ging ook zitten in
het in elkaar zetten van vieringen met bruidsparen. Het zingen beneden vindt ze wel een
verbetering. En wat voor iedereen geldt: de
sfeer op het koor is echt geweldig! Dat blijkt
ook wel uit de trouwe opkomst van iedereen.

Wie ook zin gekregen heeft om mee te zingen:
Van harte welkom! En de jubilarissen: bedankt
voor al die jaren!

Agnes van Boheemen Vollebregt

Familieberichten
Overleden
Maart

7 Josina Wilhelmina de Groot-den Elsen

97 jaar

8 Riet de Bruin-Ammerlaan

81 jaar.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 9 mei tot en met 30 juni 2018

Parochiebedevaart donderdag 21 juni

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
nog meer activiteiten en vieringen waar
iedereen welkom is! Weekendvieringen
staan op pagina 22 en 23, Jongerenmissen
en -acitivteiten op pagina 20.

Dit jaar gaat de parochiebedevaart naar de Basiliek van
Oudenbosch en de kapel van Maria van Zeven Smarten
bij Roosendaal. In de Basiliek krijgen
we een rondleiding en vieren we de
H. Mis. Na de lunch is er mogelijkheid
om de koepel in te gaan, het Zoeavenmuseum te bezoeken of door het dorp
te wandelen met een gids. In de namiddag is een gebedsbijeenkomst in
de kapel van Maria van 7 Smarten.
Natuurlijk sluiten we af met een

Mei
9 De heilige Mis de eeuwen door
Over de ontwikkeling van de
ritus van de H. Mis vanaf het begin
van de Kerk. Wat is wezenlijk en
wat is veranderlijk. Hoe is de beleving van de Mis de eeuwen door…
Van 20.00 tot 21.30 uur in
De Ridderzaal, Alexanderstraat 1A,
bij de Sint Josephkerk.
Door pastoor Smith

H. Vormselviering,
ook voor volwassenen
Zaterdag 9 juni komt onze bisschop naar
de Leidse Sint Petruskerk, om het Heilig
Vormsel toe te dienen aan de tieners. Elk
jaar sluiten zich een aantal volwassenen
daarbij aan. Dat is ook nu weer mogelijk.
Bent u wel gedoopt en hebt u de Eerste
H. Communie gedaan, maar bent u nooit
gevormd, dan is het een kans om dit waardevolle Sacrament van de heilige Geest te
ontvangen. Er zijn twee voorbereidingsavonden, op dinsdag 15 mei en op dinsdag
29 mei, van 20.00 tot 21.00 uur. Daar kunt
u ook aan mee doen, wanneer u nog niet
zeker weet of u wel het Vormsel wilt ontvangen. U kunt dan altijd nog beslissen.
De oefenavond is op maandag 4 juni in de
Sint Petruskerk.
Aanmelding voor de Vormselavonden voor
volwassenen bij het Centraal Secretariaat:
petrusenpaulusleiden@gmail.com, met
uw naam, adres, e-mail, leeftijd en Doopparochie.

10 Hemelvaart
van de Heer
Hoogfeest

12
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De Goede Herderkerk
Zie pagina 9

16

13

27 H. Drie-eenheid.

1

16

2

17

3 Sacramentsdag
Heilig Sacrament van het lichaam
en bloed van Christus. Hoogfeest.
Lees hierboven over de processie

Hoogfeest. God heeft zich
geopenbaard.

15

18
19
20

28

4

18

29

5

19 Open Kerk

30

6

22

31 Jaar van het Gebed
met onze bisschop

7 Adrienne von Speyr

23 Sint Joseph op het
Leids Bierfestival Zie pagina 6

Vigilie van Pinksteren
20 Hoogfeest van Pinksteren
De heilige Geest daalt neer op de
apostelen en gelovigen. Begin van
de wereldwijde zending van de
Katholieke Kerk

12 Bedevaart naar

Bedevaart Kevelaer
De driedaagse bedevaart naar Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer, Troosteres der
Bedroefden, is dit jaar van 9 tot en met
11 augustus. Op vrijdag 10 augustus is de
eendaagse bedevaart. Zie te zijner tijd de
folder achterin de kerken en www.bedevaarten.nl. Meer over deze bedevaart in de
volgende Rondom de Kerk.

26 Open Huis

11 Film en Spiritualiteit
As it is in Heaven

Sint Jozef van
Smakt en de
HH. Martelaren
van Gorcum in
Brielle. Zie www.
bedevaart.nl
voor last-minute
aanmelding

Juni

15

Hartebrug 14.00 tot 16.00 uur

Na een hartaanval keert dirigent
Daniel Dréus terug naar zijn geboortedorp om te herstellen. Hij
laat in die tijd zijn dorpsgenoten
kennismaken met hun ‘innerlijke
muziek’. In de Romanuszaal achter
de Hartebrugkerk, 19.15 uur. Opgave hartebrugkerk@kpnmail.nl

Foto uiterst links: Beeld Zoeaaf uit
de expositie in de H. Laurentius in
Stompwijk van een tijdje geleden.
Kleding is gemaakt door Marjo van
Veen naar oude foto’s. Foto links: de
basiliek van Oudenbosch.

25

Met lezingen van een zondag.
Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00
uur. Begeleiding door Marieke
Maes

Dit jaar zal de processie extra feestelijk zijn. Want onze ‘neomist’, de dan pasgewijde Daan Huntjes, zal de monstrans dragen en het Lof leiden. Om 16.00 uur
vertrekken we uit de Sint Josephkerk en maken de bedetocht dwars
door het hart van de stad. Bij de
Hartebrugkerk houden we een korte
statie en op de brug daar tegenover
wordt de hele stad gezegend. In de
H. Lodewijkkerk volgt het plechtig
Lof rond 17.00 uur. We hopen dat
velen van u mee komen bidden onderweg en/of in de H. Lodewijkkerk.

diner. Kosten all-in € 39,90. Opgave via
de folder in de kerk of bij pastoor Smith.
Tijd 8.30 tot 20.30 uur. Iedereen
is welkom om mee te gaan!

14

17 Bijbelleesavond

Sacramentsprocessie op zondag 3 juni

Er wordt veel gebeden in onze
parochie. Maar veel kan altijd
nog ‘meer’ worden, en vooral
ook ‘inniger’. Hoe kan ons
gebed een echte ontmoeting
zijn met Christus, Maria en
de heiligen? We mogen in dit
bijzondere jaar van gebed een
gastspreker begroeten, onze
bisschop Van den Hende. Van
20.00 tot ongeveer 21.30 uur
in de Lodewijkpastorie. H. Mis
om 19.00 uur.

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

25
26
27
28

9 H. Vormsel toediening

29 HH. Petrus en Paulus

door bisschop Van den Hende.
Zie linkerpagina

22

11

24

24 Geboorte van H. Johannes de
Doper Hoogfeest

8 H. Hart van Jezus Hoogfeest

10

Info bij 9 mei

Zie linksboven

We lezen teksten van deze grote
mystica en theologe. Over de Kerk.
Lodewijkpastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith

21

23 De heilige Mis de eeuwen door

21 Parochiebedevaart!

Apostelen. Hoogfeest .

12
13
14

30
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HARTEBRUG
Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89
of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Echt iets lekkers!

Resultaat Vastenactie

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

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Op het hoogfeest van Pinksteren voor het eerst
aan de Tafel van de Heer. We wensen de kinderen een heel mooie dag toe en wij nodigen
iedereen uit om dit feest te mee te maken in
de kerk. Er is plaats voor iedereen, alleen de
voorste banken worden gereserveerd voor de
Communicanten en hun ouders.

De collectes, het Paasmarktje en de vastenmaaltijd hebben een bedrag van 636,45 euro
opgebracht voor het project in Zambia en
231,70 euro voor de Stichting Babyspullen. Heel
hartelijk dank aan iedereen die een steentje
heeft bijgedragen.

Workshop tuinieren

Begraafplaats Rhijnhof

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

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

• 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

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

Uitvaartcentrum Casa Cara

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

op het kruispunt van de Haarlemmerstraat een
mooi bloemenperk met zitgelegenheid rondom. Een rustpunt middenin de stad.

Pinksteren: feest van de Eerste
heilige Communie
Een mooier tijdstip is haast niet te bedenken.

Gedoopt

Direct daarna werd in de sacristiezaal begonnen met de workshop: ´Hoe maak je een Paastuin?´ Zeven kinderen schepten aarde in een
bakje met een voorjaarsbolletje. Dit was de
tuin waarin Jezus werd begraven. Vervolgens
maakten de kinderen een eenvoudig kruis dat
in het tuintje werd gezet samen met een graf
dat gemaakt werd uit een eierdoos. Vóór het
graf werd een grote steen geplaatst (die mocht
met Pasen teruggerold worden) en een kaarsje
om bij het graf te bidden. Tenslotte versierden
ze de tuin met mos en steentjes. Het Paasverhaal in miniatuur. Al met al een mooie ochtend!

> Eigen parkeerterrein

De laatste hand

> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

Half maart werd de laatste hand gelegd aan de
opknapbeurt van de Lange Mare. Langs onze
kerk is een parkje aangelegd met bankjes, en

Ouderensoos in de Romanuszaal

Paaszondag 1 april: Xavion Gabriël Cannister,
zoon van Nelton Clement Cannister en Helena
Margaretha Oseana.
Zondag 29 april Emilie en Robert de Smet.
Dochter en zoon van Benjamin de Smet en Jean
Morris González.

Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Overleden

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

Op 8 maart 2018 overleed Bep Verhoeven – Hartman
na een kort ziekbed. Ze heeft veel voor de Hartebrugkerk betekend. Zo was ze jarenlang het bekende
gezicht bij het koffieschenken in de Romanuszaal.
Bep was kort voor haar overlijden 87 jaar geworden.
De uitvaart werd op 14 maart gehouden in onze kerk
waarna de crematie plaatsvond op Rhijnhof.

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

klant
waardering
9,5

Nu het bijna Pinksteren is, zijn we het misschien al een beetje vergeten, maar met Pasen
was het nog winters koud. Geen tijd om al te
gaan tuinieren, zou je denken. Toch kon dat al
een beetje op Goede Vrijdag in de sacristiezaal
van de Hartebrugkerk.
Die ochtend om elf uur begon de Kruisweg
voor kinderen. Marlène Falke nodigde de kinderen uit om rond het altaar te komen staan
en de Kruisweg te beginnen met een gedicht over Witte Donderdag. Daarna werden
de staties één voor één bezocht, bekeken
en besproken. Te beginnen in het paleis van
Pilatus en eindigend bij het graf van Jezus. Ten
slotte kwamen de kinderen weer bijeen rond
het altaar om het vervolg van het Paasverhaal
te horen, en af te sluiten met het Onze Vader.

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering in de dagkapel, na afloop is er gelegenheid voor een biechtgesprek tot 13.30 uur.
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand.

Huwelijksvieringen

Vrijdag 1 juni
Daniël Miedema & Gratia Meijers
Vrijdag 22 juni
Yvonne Vermeer & Cees van Es
Zaterdag 30 juni
Pauline Prinsen & Bing van Moorsel.

Koffiedrinken in de Romanuszaal
Zondag 6 mei en zondag 3 juni na de Mis
Inzameling voor de Leidse Voedselban
Zondag 6 mei en zondag 3 juni.

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

Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus
Zaterdag 26 mei om 15.30 uur in de bijsacristie.

Open Kerk Actie
Zaterdag 19 mei (Pinksteractie).

Concerten
Zaterdag 19 mei 16.00 uur, Orgelconcert door
Gerben Mourik, m.m.v. Schola Cantorum
Zaterdag 2 juni 16.00 uur, Afsluiting Leidse
Orgeldag, Orgelconcert door Jan Verschuren.
Zaterdag 9 juni 15.00 uur
Orgelconcert door Petra Vreeswijk

Filmavond in de Romanuszaal
Vrijdag 11 mei – 19.15 uur, ‘Selma’
Een film over het leven van Martin Luther King
met de protestmars van Selma naar Montgomery
in 1965.

Museum Greccio: nieuw webadres
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. Tevens op aanvraag bij Jan van Loon,
tel. 071 5140381, www.museumgreccio.nl.

w w w . h a r t e b r u g . n l
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SINT PETRUS

LAM GODS

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

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Eerste heilige Communie
Op zondag 27 mei zullen dertien kinderen
in onze kerk voor het eerst de H. Communie
ontvangen. De viering is die dag om 13.00 uur.
Wellicht een wat vreemde tijd voor onze kerk,
maar op deze manier is het mogelijk dat alle
Communicantjes op dezelfde dag dit feest kunnen vieren. En ook gezamenlijk de voorbereidingstijd kunnen afsluiten.
We hopen dat bij deze viering veel parochianen aanwezig zijn. Voor de kinderen wordt het
een groot feest en het is extra mooi dat als gemeenschap mee te vieren door een volle kerk.
Op deze dag is ook de Leidse Marathon.
Houdt u rekening met de bereikbaarheid. Voor
meer informatie kunt u terecht op de website
http://marathon.nl/.
Op zaterdag 23 juni om 19.00 uur is er een
gezinsviering waarvoor alle kinderen uit de
parochie, maar speciaal de eerste Communicantjes worden uitgenodigd.

knielen in aanbidding. Rond het beeld een
geglazuurde band met het inschrift: ‘Cor arca
legem continens – Hart, ark die de wet omvat’.
De twee kandelaars horen eigenlijk bij het
beeld van Pius X, maar komen in de kapel bij
het H. Hartbeeld meer tot hun recht.

De klokken van de Sint Petrus

Overleden

De heer Christiaan van der Weijden
* 10-05-1932 + 21-02-2018
De heer Dick Juffermans
* 04-02-1941 + 22-02-2018
Echtgenoot van Clazien Juffermans-Knijenburg

Het hoogfeest van het Heilig
Hart
Het feest van het Heilig Hart ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint Margaretha Maria
Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit het
Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn
verdriet vanwege het grote aantal mensen die
zijn liefde afwezen. In het visioen gaf Jezus de
opdracht de feestdag in te stellen op de vrijdag
na de achtdaagse van Sacramentsdag, oftewel
de derde vrijdag na Pinksteren. Deze dag valt
meestal in juni. Daarom wordt de maand juni
wel de ‘maand van het Heilig Hart’ genoemd.
In 1765 erkende paus Clemens XIII de ‘derde
vrijdag na Pinksteren’ officieel als een plaatselijk feest. Paus Pius IX schreef het feest in
1856 voor heel de
RK-Kerk voor.
In onze kerk staat in
de kapel in de rechter zijbeuk een H.
Hartbeeld gemaakt
door dom Jacobus
van der Meij (18801969). Strak en statisch, kalm en verheven als de ‘beau
Dieu’ van de kathedraal van Amiens. Het beeld leek te slapen, zodat later de ogen ‘gelicht’ zijn. Twee engelen,
een groene en een blauwe in tegeltechniek,

16

lende tendens, wat het steeds lastiger maakt
de exploitatie sluitend te krijgen. Voor dit jaar
was begin april al ruim € 23.000,- ontvangen.
Dat is heel mooi. We hopen dat we in de rest
van dit jaar nog dichter bij het streefbedrag van
€ 40.000,- komen. Hebt u nog geen toezegging gedaan en wilt u wel graag bijdragen?
Dat zou onze Petruskerk geweldig helpen. U
kunt uw bijdrage overmaken op NL04 INGB
0002 5541 52 ten name van HHPP Sint-Petrus
Kerkbijdragen. Heel veel dank!
Namens de Beheercommissie,
Henk Snijders, penningmeester

Eerste H. Communie 27 mei

In mei willen wij iedere
woensdagavond
met
Rozenkransgebed en zang
Maria eren en haar voorspraak aanroepen voor
alle noden en de vrede in
de wereld. U bent van harte welkom om 19.00
uur in de dagkapel van de Antoniuskerk.

Met onze communicantjes Jula, Roan, Hanga en
Alejandra zijn we over de
helft van de voorbereiding op hun Eerste heilige
Communie. We hebben
het gehad over de schepping, vrede, vriendschap,
vreugde en verzoening.
Wat de kinderen heel leuk
vonden was de speurtocht
in de Maria Middelares
kerk. Door de samenwerking met de Hartebrugkerk
hebben we daar ook een
speurtocht gehouden.

Pinksterviering 20 mei
Ook deze Pinksteren is er om 10.00 uur een
oecumenische viering in de Antoniuskerk.
Geen eenvoudige opgave voor de voorbereiders die vorig jaar een hart van steen hadden
doen branden. Dit jaar is het thema: ‘EEN-talig’. Of het weer net zo’n warme en geestrijke
viering wordt als vorig jaar? Van harte uitgenodigd op 20 mei in de Antoniuskerk. In deze
viering gaat dominee Ellis Ezinga samen met
onze pastoraal werker Marlène Falke voor.

Er is verder flink geknutseld, gekleurd en geluisterd naar de mooie verhalen uit de bijbel.

Roan Bodelier
Alejandra Ruiz
Serrano

Hanga van
Bakel

19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of
kinderkoor

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 de meimaand, toegewijd aan de Moeder Gods,
wordt op dinsdag- en vrijdagmorgen na de
H. Mis van 9.00 uur de Rozenkransgebeden.

De actie Kerkbalans 2018 onder het motto Geef
voor je kerk heeft aan toezeggingen het mooie
bedrag opgeleverd van ruim € 36.000,-. De
realiteit is wel dat er sprake blijft van een da-

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 9 mei en 13 juni.

De Lam Gods, de Protestantse wijkgemeente en het Apostolisch Genootschap gaan
middag-bijeenkomsten voor ouderen organiseren. Zo willen zij oudere wijkbewoners
dienen die behoefte hebben aan onderwerpen op het gebied van zingeving en tevens
de cohesie in de wijk versterken. De eerste
bijeenkomst is op 30 mei van 14.00 tot 17.00
uur rond het thema ‘Pluk de dag’. In de Apostolische kerk, C. Franckstraat 38.

Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 4 mei en vrijdag 1 juni om 10.00 uur een
Eucharistieviering t.g.v. de eerste vrijdag van de
maand, met na afloop gezellig koffiedrinken.

Mariavespers

Vaste Vieringen
Zaterdagavond

Buurtinitiatief in Leiden Zuid
West

Vieringen door de week

De heer Oscar Holleman
* 16-12-1931 + 24-03-2018

Op de foto kun je zien dat de klokken in 1936
in de toren werden gehesen. De huizen naast
de kerk zijn nog niet eens allemaal bewoond.
Met behulp van een hijsbalk, te zien net onder
de rand van de toren, worden de klokken stuk
voor stuk omhoog gehesen. Ze zullen er ca. 7
jaar luiden. De Duitse bezetter heeft ze in 1943
geroofd. In 1947 zijn nieuwe klokken geplaatst
bij het zilveren jubileum van (bouw)pastoor
Beukers. Op de derde klok staat de volgende
tekst: ‘Me Theodorum Theodoro parocho d.d.
Paroecianni – Mij Theodorus schonken de
parochianen aan pastoor Theodorus’.

Nieuwsgierig? U bent van
harte uitgenodigd om de
Eerste H. Communie mee
te vieren in de Maria Middelareskerk om 11.00 uur.

Jula Hijmans

Mevrouw Catharina Gründemann-Plouvier
* 25-07-1920 + 21-03-2018
Echtgenoot van Gerard Gründemann

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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Meimaand Mariamaand

Paasviering Pacellischool
Op Witte Donderdag liep een vrolijke stoet kinderen en leerkrachten van de Pacellischool naar de
Antoniuskerk, waar al veel ouders stonden te wachten. Nadat iedereen een plaatsje had gevonden kon de Paasviering beginnen. Het eerste liedje ‘Wees eens even stil’ werd gezongen door
de kleuters. Tijdens de viering werd het Paasverhaal in dichtvorm voorgelezen en door kinderen
van groep 8 uitgebeeld. Tussendoor werd enthousiast meegezongen met vrolijke Paas- en lenteliedjes. Op school waren in alle groepen Paaswensen bedacht. Daarin werd vooral gewenst dat
iedereen een goed Paasfeest zou hebben en dat er gedeeld wordt door mensen die meer hebben dan anderen. Met het voorlezen van deze wensen kwam een eind aan een mooie viering.

Paasviering ’t Klankbord
Op Witte Donderdag was het ook groot feest in de Maria Middelares, tot twee maal toe kregen
we bezoek van de kbs ‘t Klankbord. Met klokgelui werd iedereen begroet, de vieringen die door
juf Lindsey en Liza waren voorbereid, begonnen met goede wensen, gevolgd door gedichten
over de Goede week. Het geheel werd ondersteund door het koor van het Klankbord o.l.v. meester Han dat de sterren van de Hemel zong. En dat alles en iedereen op zijn plaats kwam daar
zorgde koster Leo en de moeders van de ouderraad voor.

De woensdagen 2, 9, 16, 23 en 30 mei Maria
Vespers in de dagkapel van de Antoniuskerk,
aanvang 19.00 uur.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 28 mei om 10.30 uur Eucharistieviering.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 27 mei in de Eerste H. Communieviering zingen ‘De Vlammetjes’. Aanvang 11.00
uur in de Maria Middelareskerk.
24 juni is de volgende zondag waarop het Kinderkoor zingt en dan is er Kinderwoorddienst.
Aanvang 9.30 uur in de Maria Middelareskerk.

Bijbelavonden
Onder leiding van catecheet Marieke Maes
verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag 17 mei en donderdag 7 juni om 20.00 uur
in de pastorie van de Antoniuskerk.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Waartoe is de kerk op aarde?
Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl

Zondag 27 mei gaan we ‘kijken met andere ogen’. Eerst
onderzoeken we in de viering hoe God naar ons kijkt en
welke consequenties dat voor ons heeft.
Na de viering proberen we dat concreet te maken, onder begeleiding van Noortje Luning. Wat vind jij dat de kerk is of
zou moeten doen? Voor de wijk, voor elkaar? We verwachten
tegen lunchtijd weer met een hernieuwde blik naar buiten te
gaan. Kom dus meepraten, meedoen, en kijken met andere
ogen! Zie www.deregeboogmerenwijk.nl voor meer info.

Activiteiten
Poëziemiddag Op woensdag 9 mei om 13.30: sonnetten lezen met Ronald da Costa.
Achterberg, Bloem, Kloos, Nijhoff en Wigman. Na de pauze evaluatie van het afgelopen
seizoen. Opgave Anja Rijken, tel. 071-521 66 06 Kosten € 5,-, bij binnenkomst te voldoen.
Drie bijeenkomsten over Maria, de moeder van Jezus: 1. Maria, wat heeft zij ons te
zeggen? 2. Maria in de traditie 3. Maria in de tegenwoordige tijd. Met Bijbelteksten. Op
dinsdag 22 en 29 mei en 5 juni, van 20.00 tot 22.00 uur. Opgave voor 12 mei via pastor.
regenboog@gmail.com.
Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster

Nieuw ritueel bij overlijden

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

In De Regenboog
prijzen we ons gelukkig met vier
organisten die al
vele jaren, ieder in
hun eigen stijl de
vieringen luister
bijzetten en de samenzang ondersteunen. Reden om hen in de
viering van zondag 4 maart op bijzondere wijze
in het middelpunt te zetten en hun gezamenlijke ‘jubileum’ te vieren. Irene Swen, Michiel
Ras, Wilfred van de Wal (tevens de vaste organist van het Regenboogkoor) en Frank Resseler
hadden elk hun favoriete liederen voor deze
viering gekozen. Zo werd het wel een zeer
bijzonder klankrijke en feestelijke viering.

Bijzondere vieringen

Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor de gang
van zaken bij bekendmaking van het overlijden
van een lid van onze geloofsgemeenschap: bij
het begin van de viering doet de voorganger de
mededeling van het overlijden, en laat de litas
een speciale kaars aansteken aan de Paaskaars
voor de overledene.

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

Donderdag 10 mei 19.00 uur Hemelvaart
Eerste heilige Communie. Voorganger:
pastoor T. Visser
Zondag 20 mei
10.00 uur Pinksteren
Zondag 27 mei
10.00 uur Feest van
de Drie-eenheid.
Op deze zondag
staat dit geheim van
God centraal samen
met de oproep om te kijken met andere
ogen. Zie hierboven. Voorganger: Marianne
Hoogervorst, pastoraal werkster.

Week Nederlandse Missionaris
Van 12 tot en met 20 mei is weer de Week
van de Nederlandse Missionaris: de landelijke Pinkstercollecte ter ondersteuning van
de missionarissen en missionair werkers.
Wereldwijd strijden zij tegen armoede en
onrecht. Gedreven door geloof en naastenliefde stellen zij zich open voor het leed en de
kracht van mensen en gaan op zoek naar perspectief en hoop. Bijvoorbeeld pater Bert
Hagendoorn ofm. (1942), missionaris in
Papoea en Inge Kuiphuis (1986), missionair
werker in Guatemala. Zij staan samen met
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2017 een bruisend jaar voor M25

Vier organisten in het
zonnetje

honderden missionair werkers en missionarissen kwetsbare mensen bij. Pater Hagendoorn geeft in Papoea geeft al jaren voorlichting over HIV en Aids en zoorgt voor opvang
van zieken en wezen. Inge Kuiphuis werkt in
Guatemala bij de landarbeiders-vereniging
om te zorgen voor verbetering van de
arbeidsomstandigheden van de werkers op
koffieplantages. Doneer tijdens deze actie in
uw kerk of geef op Week Nederlandse Missionaris, IBAN NL30 RABO 0171 211 111. Meer
info www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Ringleiding in de kerk
Wist u dat wij in het middenvak
van de kerkzaal een ringleiding
hebben? Dus niet in de andere vakken. Als er op uw hoortoestel een
ringleidingstand aanwezig is, en u
heeft die ‘aan’ staan, zou u de viering optimaal moeten kunnen meebeleven. Het regelmatig schoonmaken en vervangen van de slangetjes van het hoortoestel heeft een
gunstige invloed op het horen via
een ringleiding. Zijn er specifieke
klachten van personen, dan horen
we dit graag.

Wonderen
“Toeval is het werk van God die op dat
moment anoniem wenst te blijven” is
de ondertitel van het boek van Barbara Muller ‘Het orkest van de engelen’.
In kleine stukjes staan allerlei gebeurtenissen die mensen als wonder
hebben ervaren en die hun leven hebben veranderd. Een inspirerend boek,
vooral ook voor mensen die weinig
met ons geloof hebben. Het boek is
bij de boekhandel te koop. Muller is
ook oprichter van het Babyhuis in
Dordrecht. Naast de H. Lodewijkkerk
wordt nu gewerkt aan een Babyhuis
in Leiden. Hier kunnen zwangere en
pas bevallen vrouwen die het moeilijk
hebben verblijven. Met de aanschaf
van het boekje steunt u het Babyhuis.
Meer info www.lodewijkparochie.nl.

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

Het jongerenproject M25 Leiden
Regio van Diaconaal Centrum De
Bakkerij heeft weer een actief en
bruisend jaar achter de rug.
Afgelopen jaar namen 348 jongeren
deel aan activiteiten van M25, variërend van een lintstage tot stageweken en projectdagen.
De jongeren hebben zich ingezet
hebben voor kwetsbare groepen in
onze regio. Want M25 verwijst niet
voor niets naar Matteüs 25, waarin
de Werken van Barmhartigheid genoemd worden, waartoe de projectmedewerkers de jongeren uitdagen
om die vandaag de dag in praktijk
te brengen. Werken als: hongeri-

gen voeden, dorstigen laven,
naakten kleden, vreemdelingen
opnemen, zorg hebben voor zieken, gevangenen bezoeken en
doden begraven.

Onvergetelijke ervaringen
Er wordt heel wat van je verwacht als M25-er: bijvoorbeeld
een Kerstdiner organiseren voor 160
dak- en thuislozen, in gesprek zijn
met een jong dementerende onder
het genot van een gebakje, een vrijdaggebed bijwonen in de moskee en
spreken met de imam. Of met vluchtelingen praten over wat zij als het
meest kostbare of aangrijpende heb-

ben ervaren in
hun leven. Het project vraagt veel
van jongeren, maar ze krijgen er
onvergetelijke ervaringen voor terug en doen er, naast zichzelf, ook
heel veel mensen veel plezier mee.
Het Jaarverslag van M25 Leiden
staat op via www.m25leiden.nl.

Verwendag voor dak- en thuisloze vrouwen
Op 16 maart organiseerden M25 en
het Straatpastoraat Leiden voor de
tweede keer een beautydag voor
dak- en thuisloze vrouwen.
Negentien vrouwen werden verwend
en konden die dag gratis naar de
kapper of een heerlijke gezichtsbehandeling ondergaan. Professionele
helpers én jongeren van M25 zorgden
ervoor dat alle vrouwen een topdag
hadden. Er werden nagels gelakt,
haar gestyled en handmassages ge-

geven. Na afloop werden er foto’s
gemaakt, zodat de vrouwen ook zelf

‘Onder anderen’ maakt tongen los
In 2017 speelden de acteurs van Mobiel Theater Geurend Hooi in samenwerking met M25 Leiden zo’n 16 keer, voor meer dan 900 mensen, de
spraakmakende voorstelling ‘Onder anderen’.
Inspiratiebronnen voor deze voorstelling waren verhalen van jongeren, hulpverleners, vluchtelingen en die van familie van uitgereisde IS-strijders.
Onlangs verscheen een tussentijdse rapportage van hun avontuurlijke
theatertocht; met een verhaal rond vooroordelen en verborgen angsten werd
onder meer op scholen, kerken, de Nacht van de Vluchteling opgetreden. Het
publiek was divers, de betrokkenheid groot, de reacties soms heftig. Want
meer dan eens raakte ‘Onder anderen’ een gevoelige snaar, kwam het spel
dichterbij dan verwacht en dat maakte tijdens de dialoog na afloop heel wat
reacties los. Er waren momenten van herkenning en vervreemding. Soms voelde men zich betrapt op gevoelens van angst of onvermoede
vooroordelen die onverwacht
ontmaskerd werden door het
spel van de acteurs of uitspraken tijdens de dialoog.
‘Onder anderen’ is, zo blijkt
uit de rapportage, geslaagd in
zijn opzet. Het verslag kunt u
vinden op www.debakkerijleiden.nl.

konden zien hoe mooi ze waren geworden. Al met al een fijne dag waar
de deelnemers en de helpers met plezier op terug kunnen kijken!
Foto: Zefanya Anindjola

Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Rondom...
Godsdienst
is niet dom
Dat is de titel van het artikel van
Yvonne Zonderop van 11 april in ‘De
Groene Amsterdammer’ dat ik onlangs onder ogen
kreeg en met veel belangstelling heb gelezen. In het
stuk vertelt ze onder veel meer: “Sinds de jaren zestig
hebben Nederlanders massaal afscheid genomen van
de kerk. Maar diezelfde kerk heeft onze manier van
leven wel intensief beïnvloed. Waarom zouden we in
deze tijd dat we op zoek zijn naar nieuwe ideeën niet
te rade gaan bij onze wortels?” Volgens haar heeft
sinds de jaren zestig de mening post gevat dat godsdienst not done is. De weerzin tegen het christendom
is bij velen groot. Hoe is deze afkeer van godsdienst
te verklaren? Dat is één van de vragen die Zonderop
zich heeft gesteld in haar boek ‘Ongelofelijk: Over de
verrassende comeback van religie’. In het genoemde
artikel vertelt ze wat volgens haar godsdienst in wezen is. Een paar citaten: “Religie vertelt een verhaal
dat je zowel een verleden geeft als een toekomst.
Je staat in een traditie.” “Gevoelens van ontzag en
dankbaarheid helpt mensen gelukkig te zijn”. “Het is
een misverstand om godsdienst te willen weren uit de
publieke ruimte.” Bij het artikel zijn enkele kritische
kanttekeningen te maken, maar ik ben wel erg benieuwd naar het boek van Zonderop. Het is bijzonder
dat een seculier tijdschrift zo aandacht besteedt aan
ons geloof.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2018
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Wist je dat…

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 Maria
Woonplaats Palestina
Geboortejaar rond 20 v.C.
Feestdag 15 augustus,
1 januari, 8 december
ereen
Beschermheilige van Ied

●

●

●

●

een bisschop, als opvolger van de apostelen, door de paus
benoemd wordt?
een bisschop vaak
hoofd is van een bisdom?
een bisschop eerst tot
diaken en tot priester
gewijd moet worden,
voordat hij tot bisschop gewijd kan worden?
de bisschopsring als
teken van eeuwige
verbondenheid met de
gelovigen in het bisdom
gezien wordt?

Er is weer van alles te doen
en te beleven voor kinderen,
tieners en jongeren van onze
parochie! Zoals bijvoorbeeld:

●

●

een bisschop sind
het jaar 1000 een mijter als hoofddeksel
draagt?
de bisschopsstaf hem
als herder voor gelovigen aanwijst?

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Heiligen van onze Parochie

Deel 6: Maria

Maria was heel verbaasd toen de engel Gabriel
haar vertelde dat ze een kindje zou krijgen.
Toch was ze bereid om alles te doen, zoals
God dat wilde. Ze zei: “Ik ben de dienares van
de Heer.” Maria wist dat Jezus een speciaal
kind was. De engel in Nazareth, de herders in
Bethlehem en de oude Simeon in Jeruzalem,
hebben het allemaal aan haar verteld. Maar
voor Maria was Jezus haar geliefde zoon en
ze wilde vooral een goede moeder zijn. Maria
zorgde goed voor Jezus tijdens Zijn hele leven

AGENDA JongerenInfo

en stond naast het Kruis op de dag dat Hij stierf.
Nadat Jezus met Hemelvaart naar de hemel
ging, bleef ze in Jeruzalem met de leerlingen.
Volgens de traditie ging ze later met de apostel
Johannes wonen in Ephesus, totdat ze zelf naar
de hemel ging.
Als moeder van Jezus is Maria de bekendste en
meest geliefde heilige. Vaak zie je haar met het
kindje Jezus op haar arm en soms staat ze alleen. Dan is ze aan haar blauwe mantel en sterrenkroon te herkennen.

10 mei JongerenMis
H. Lodewijkkerk 19.00 uur
met borrel erna
13 mei Tour of Faith
H. Fanciscus & Clarakerk
Raamstraat, Delft
24 mei Thema-avond
‘Roepingen’. Door pastoor
J. Smith. H. Lodewijkpastorie
26 mei Vriendjes van
Franciscus (8-11 jaar).
Zie pagina 15
8 juni Coeliclub
14 juni JongerenMis
H. Lodewijkkerk 19.00 uur
met borrel erna
16 juni Vriendjes van
Franciscus.
Tour of Faith is de maandelijkse
jongerenontmoeting
voor jongeren (16-30 jaar)
in het bisdom Rotterdam. Je
bent steeds te gast in een
parochie. Je viert de Eucharistie met de bisschop als
celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een
gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour of Faith is op elke
tweede zondag van de maand.
De Eucharistieviering begint
om 15.00 uur. Het programma
eindigt rond 18.30 uur. 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.

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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Filmavond

The Passion of the Christ
Tijdens de Veertigdagentijd heeft RKJ-Leiden drie verdiepingsavonden
georganiseerd. De derde avond (de dag voor Witte Donderdag) hebben we
met een kleine groep de film ‘The Passion of the Christ’ gekeken.
Door het kijken
naar deze film wilden wij het lijden
en sterven zien van
Christus, om zo een
dieper besef te krijgen van wat
Jezus voor ons
heeft doorstaan.
Hierbij kunnen wij onszelf ook de
vraag stellen, gaan wij ver genoeg
voor Hem? Wat mij enorm raakte tijdens deze film, was het zien van de
barmhartige liefde in de ogen van
Jezus in alles wat Hij heeft moeten
doorstaan. Ook in de omgang met
mensen. Zelf merkte ik, dat ik geneigd was om de mensen te veroordelen, om wat zij Jezus hebben aange-

daan. Eigenlijk,
wat wíj Hem hebben aangedaan.
Steeds als ik
mezelf betrapte
op mijn oordeel
over de menigte
en de liefde in de
ogen van Jezus
zag, besefte ik meer dan ooit dat, als
ik geneigd ben te oordelen, ik vanuit
de liefde van Jezus moet kijken. Ook
kwam ik tot het besef dat wanneer ik
iets stoms doe, of zeg, Jezus mij met
zo’n zelfde liefdevolle blik aankijkt
en mij Zijn vergeving wil schenken
in het Sacrament van boete en verzoening. Hoe oneindig groot is Zijn
liefde!
Loes Robroeks

Groeien in liefde voor de Heer
Het jaar van gebed:
“Je kunt nooit genoeg bidden”
Aan de hand van verschillende
lezingen heeft Kapelaan Boris
Plavčić uitgelegd wat de Veertigdagentijd is: Werken aan liefde voor
de Heer. ‘Keert tot Mij terug van ganser harte’, waren de eerste woorden
van de eerste lezing van Aswoensdag. In de Veertigdagentijd worden
wij opgeroepen om ons te verzoenen
met Zijn Heilig Hart. Door vasten,
aalmoezen en gebed kunnen wij werken aan onze liefde voor de Heer. Het
gebed is hierbij het belangrijkste.
De daaropvolgende avond opende
pastoor Smith met de zin: “Je kunt
nooit genoeg bidden.” In het gebed
kun je altijd iets nieuws ontdekken,
want het is praten met God en God is

oneindig. Gebed is eeuwig aanwezig
tussen Vader, Zoon en Heilige Geest.
En wij leven in een Kerk die onophoudelijk bidt. Als wij bidden, voegen
wij ons in deze dialoog tussen God en
de Kerk. Het is belangrijk om zelf te
bidden, om zo te proberen in vriendschap te leven met Christus. Het gebed is een dialoog, wij kunnen direct
spreken met Jezus. Groeien in gebed
is groeien in onze relatie met Jezus.
Ook kunnen wij Maria vragen ons te
helpen bidden. Maria die zonder zonden is, leefde in volledige overgave
aan God. Zij leefde in gebed, in een
gebed van beschikbaarheid en liefde.
Vragen wij op voorspraak van Maria
dat wij kunnen groeien in onze liefde
voor de Heer. Heilige Maria, Moeder
van de Kerk, bid voor ons. Catharina
Veselka
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Bisschop

Jongeren Info
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Kinder Hoek

Sjef
Rosdorff (71)
Vrijwilliger Sint Petrus

Wat doe je?
Ik zit in de Beheercommissie van de Petruskerk.
Daarnaast coördineer ik daar de Actie Kerkbalans
en houd ik de ledenadministratie bij. Ook ben ik
koster.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Ik breng denk ik een uur of vijf, zes per week door
met werk voor de kerk en de pastorie. Voor de Actie
Kerkbalans en het bijhouden van ons ledenbestand
zit ik vaak achter de computer. En als koster doe ik
ook klein onderhoud. En ik beklim ook, twee keer
per jaar en altijd samen met minimaal één collegakoster, de toren om het uurwerk bij te zetten voor
zomer- en wintertijd. Als de klok vooruit moet,
zoals laatst, is dat niet zoveel werk, maar als hij
achteruit moet komt er meer bij kijken, want dan
moeten we de grote wijzer elf keer ronddraaien.
Dat gaat lastig, want je kunt daar niet naar buiten
kijken. Binnenkort moeten we de elektrische lampjes op de wijzerplaten gaan vervangen. Dat is wel
een klus. Als koster bij de H. Mis ben ik een half
uur van tevoren aanwezig. En na afloop moet er
ook weer worden opgeruimd en afgesloten. De kachel werkt gelukkig automatisch, we kunnen hem
per week instellen. Al met al ben ik sinds ongeveer
1985 actief in de Petrus. Ik begon als assistent bij
het Eerste Communieproject, daarna ben ik twee
maal acht jaar bestuurslid geweest van toen nog
de Petrusparochie, met vier jaar tussentijd. Zelf zie
ik het technisch beheer en onderhoud van de kerk
als rode draad in mijn werk hier.
Waarom doe je dit?
Uit verknochtheid aan de Petrus en aan de wijk. Ik
ben hier aan de Zoeterwoudsesingel geboren, mijn
moeder een paar huizen verderop, mijn vader aan
de overkant, in de Hoefstraat. Mijn hele familie
was actief in de kerk, mijn grootvader en broers
van mijn vader nog in de oude Petrus. Het verhaal gaat dat bij onderhoud in 1933, bij de grote
brand, nog net iemand die daar lag opgebaard
door mijn vader op een handkar de kerk is uitgereden. Ook bij de totstandkoming van de Lodewijkparochie hebben familieleden van me geholpen.
Ja, ik heb dit van huis meegekregen. Soms ben ik
wel eens bang dat het ophoudt als mijn generatie
het niet meer doet. Maar ik ga gewoon door. Is het
koppigheid? Ik weet het niet.
Wat drijft je?
Mijn betrokkenheid bij de maatschappij en de
plaats die de Petruskerk daarin inneemt. Daarbij is
de medemens heel belangrijk voor me.
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2018
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Op vrijdag 18
mei gaat de
film
‘Pope Francis –
A Man of His
Word’ (Paus
Franciscus –
Een Man van
Zijn Woord)
van de Duitse
cineast Wim
Wenders (1945) in première.
Hierin staan de ideeën en de boodschap van paus Franciscus centraal:
zoals vraagstukken rond vluchtelingen, armoede, oorlog en vrede. In de
geschiedenis van het Vaticaan is het
hoogst uitzonderlijk dat een externe
filmmaker zoveel ruimte vanuit Rome
heeft gekregen. Volgens
Wenders is de film niet zozeer een documentaire biografie maar “een persoonlijke reis met paus Franciscus.” Bij
het ter perse gaan van deze Rondom
de Kerk was nog niet bekend of, en zo
ja waar in Nederland de film is te zien.
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Dinsdag 5 juni, dinsdag 8 juli en
dinsdag 7 augustus 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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