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HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

Over levende stenen en perspectief
Op Eerste Pinksterdag, tijdens het
Hoogfeest van de hoop, wijdde bisschop Van den Hende de grondig
verbouwde Sint Jan in Zoeterwoude Zuidbuurt in. Hoop en gemeenschapszin stonden centraal tijdens
een druk bezochte viering. Het
was het hoogtepunt
van een groots opgezette feestweek.
“Gelovigen zijn de levende stenen van een
kerkgebouw”. Kernachtiger kon onze
bisschop het niet verwoorden. Met de ‘dode’
stenen van de Sint Jan
is het overduidelijk wel
in orde. Vloerverwarming, nieuwe
ruimtes, extra parkeerplaatsen, een
in ere herstelde Kruisweg, deuren
met daarop spreuken die gaan zorgen
dat de net verlaten Christus Dienaarkerk niet wordt vergeten, en nog veel
meer. Het gebouw is, zoals dat heet,
‘toekomstbestendig’. En Pinksteren,
het feest van de hoop, was zonder
meer het passende moment.

Feestweek
Maar het beroep van de bisschop
gold de ‘levende’ stenen. En daarvan

waren er meer dan 350 in de kerk,
verwelkomd door feestelijk beierende klokken. En die kwamen niet
alleen naar de wijding, elders in dit
blad valt te lezen hoe andere activiteiten in een feestweek druk werden
bezocht. (Zie pagina 10, red.) Bestuurslid Wilbert van Erp sprak zijn
voldoening uit aan het begin van
de Mis, na afloop memoreerde Lon
Kuenen, voorzitter van de beheercommissie, de vele vrijwilligers die

Gewijzigde openingstijden Centraal Secretariaat
Het Centraal Secretariaat is gesloten
van maandag 16 juli tot en met vrijdag
3 augustus. De mail wordt wel gelezen. Van maandag 6 tot en met vrijdag
24 augustus is het Secrretariaat open
op maandag en vrijdag van 9.30 tot

11.30 uur. Vanaf maandag 27 augustus zijn de openingstijden weer maandag tot en met donderdag van 9.30
tot 11.30 uur. Marlène Falke is met
sabbatverlof tot 1 oktober. Haar
taken zijn verdeeld. Zie ook pagina 5.

de verbouwing tot een breed gedragen initiatief
hadden gemaakt. Het kostte haar verheugend veel
tijd. Een van hen, Aad Berk, ontving namens het
bisdom de Laurentiusplaquette.

‘Trompe l´oeil’
Wie langer in de kerk bleef na de dienst kon de nieuwe muurschildering van schilderes Jojanneke Post
achter het altaar bewonderen. Die biedt een ‘trompe
l´oeil’-effect van wijkende bakstenen die plaats maken voor een nieuwe kerk. Of is het toch de oude Sint
Jan van vroeger? Hoe dan ook, de schildering sluit
wonderwel aan op de woorden van onze bisschop.
Stenen zijn belangrijk. Perspectief nog meer.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

De bisschop

over bidden

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 13 29 54 36.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden,
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
NB. Zie pagina 1.
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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Donderdag 31 mei sprak
onze bisschop in de parochie
over het Jaar van Gebed. Hieronder
enkele punten uit zijn inleiding:

leven van Jezus : de
woestijn, de berg, het Cenakel,
Getsemane en Calvarie. Jezus laat
ons zien wat bidden is.

Gebed hoort bij ons leven!

Hoe bidden wij?

“Blijven bidden is je geloof bewaren”.
Het is een noodzaak zoals ademhalen!
Het gebed mag herontdekt worden, niet
alleen door er over te horen of te lezen,
maar vooral door te gaan bidden.

Met groot vertrouwen én discipline,
elke dag weer. In verbondenheid met
de Kerk: Mis, Getijdengebed, Aanbidding, Rozenkrans, met de heiligen
en voor de overledenen. Wat zou het
mooi zijn als elke parochie een toegankelijke gebedsgroep zou hebben
om samen te bidden voor de intenties
van de parochie, het bisdom, de Kerk
en de wereld.
Pastoor Smith

Hoe bad Jezus?
Aan de hand van de gebedskaart van
dit Jaar van Gebed, die in alle kerken
ligt, volgde de bisschop het gebeds-

De nieuwe privacywet
Ook onze parochie bewaart persoonsgegevens. Ons bisdom heeft
de parochies advies gegeven hoe
daarmee om te gaan, en dat hebben
we natuurlijk opgevolgd.
De parochie heeft persoonsgegevens
over parochianen in boeken (zoals
heel oude doopboeken), kaartenbakken en in computers op de pastorieën.
Die gebruiken we alleen om ons werk
als parochie te kunnen doen, zoals
het maken van lijsten van kinderen
die de leeftijd hebben om hun E. H.
Communie te doen (om hun ouders te
benaderen) of het printen van naam
en adres op acceptgiro’s. We delen
de informatie met niemand buiten
de kerk en we zorgen er ook voor dat
onbevoegden geen toegang hebben.

De persoonsgegevens die we hebben
zijn: naam, (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum en de datum dat
parochianen (jong en oud) Sacramenten hebben ontvangen. Vaak ook een
bankrekeningnummer. Als we foto’s
afdrukken in dit blad of op de websites van de parochie of de kernen zetten waarop mensen herkenbaar zijn,
moeten we toestemming hebben van
de betrokkenen, of van hun ouders als
het om kinderen onder de 16 jaar gaat.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de parochie (zie het colofon).
Meer privacy-informatie staat op onze
website www.rondomdekerk.nu bij
‘Contact met parochie’ links boven.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie

Vormselviering
Op zaterdag 9 juni ontvingen 17 tieners in een feestelijke viering het H. Vormsel: Carlijn
van Best, Daniella Krabben, Friso Elink Schuurman, Jan Douwe Stijnman, Jasper Koch,
Jerry Richard, Jette Sonneveld, Julia Sepers, Laura Kort, Luc van Dam, Marjolein van
Dijck, Myrthe van den Brink, Nathali van Arkelen, Nicole Krabben, Ricardo Krabben,
Sascha Linderhof, Teunis Nieland. Ook 9 volwassenen werden gevormd: Ana Velasco
Orihuela, Carlos Velasco Orihuela, Guillermo Velasco Orihuela, Javier Velasco Orihuela,
Katingca Wels, Elisabeth van den Hoed, Stefanie Westgeest, Michelle Westgeest, Karim
van Veen, Sukiato Khurniawan en Vinsensius Santoso. Van harte gelukgewenst!

Synode over roepingen
De synode over jongeren en roeping
in Rome nadert, waar het gaat om
roepingen en de onderscheiding
daarvan.

der het cultiveren van de vertrouwdheid met de Heer en de dialoog met
zijn Woord. In het bijzonder is Lectio
Divina, een waardevolle methode, die
de Traditie van de Kerk ons biedt.
In een almaar lawaaieriger samenleHet voorbereidend document zegt
onder meer: “Overal in de wereld zijn ving, die een overmaat aan prikkels
er parochies, religieuze congregaties, biedt, is een fundamenteel doel van
organisaties, bewegingen en kerkehet roepingenpastoraat voor jongeren
gelegenheden te bieden om de waarlijke organen, die in staat zijn voor
jongeren belangrijke ervaringen van de van de stilte en de contemplatie te
groei en onderscheiding uit te denproeven, vorming ontvangen in het
begrijpen van de eigen ervaringen
ken en aan te bieden. […]
Ten slotte het allerbelangrijkste:
en in het luisteren naar het eigen
onderscheiding is niet mogelijk zon- geweten.”
Pastoor Smith

‘God, wat wilt u?’
“In het Sacramenteel huwelijk staat
de liefde centraal. Het is een onvoorwaardelijke toewijding aan elkaar. Het is een afspiegeling van de
volmaakte trouw die God ons geeft”.
Ontroerend is het wat deze twee jonge
mensen, Mark en Rieneke Stuurman,
te vertellen hebben.
Ze hebben elkaar
gevonden, maar dat
ging niet vanzelf.
Beide uit een actief
belijdend katholiek
gezin. In de kampen
van de Broeders van
St. Jan, komt Mark
bewuster in aanraking met religieus
leven. Rieneke bij
de zusters van Moeder Teresa in Calcutta. ”Ik besefte dat het stralen van
de zusters kwam, doordat hun hele
hart vrij was om God lief te hebben”.
Terug in Nederland komt Mark op haar
pad. Maar ook het verlangen naar
kloosterleven blijft. Ze besluit dit te
onderzoeken en treedt in. Dan komt
er duidelijkheid, zij kiest voor Mark.
Mark heeft altijd grote waardering

voor religieuzen gehad, ook het priesterschap trok aan. De roepingsvraag
bleef langere tijd op de achtergrond,
speelde soms op en ebde weer weg.
Er kwam duidelijkheid toen hij de
Ignatiaanse oefeningen ging doen.
Hierin staat de vraag centraal: God,
wat wilt u? “Er kan dan ruimte komen
een antwoord te
ontvangen”. Mark en
Rieneke kozen voor
het Sacramenteel
huwelijk, dat is voor
hen belangrijk. “De
Kerk heeft door de
eeuwen heen goed
gezien, dat toewijding in het huwelijk
pas echt volmaakt
beleefd kan worden
in eenheid met God”. Voor mensen
die hun roeping willen onderscheiden hebben ze tips: praat erover met
een betrouwbaar persoon en niet met
iedereen! Neem tijd met God. Wacht
niet en zoek het uit! Neem de vraag
serieus. “Je zult zien dat het bijna
nooit een stem uit de Hemel is, maar
juist een zacht stemmetje in je hart,
een verlangen dat langzaam groeit”.

Op weg naar de synode over roeping
In aanloop naar de bisschoppensynode over ‘Jongeren en Roeping’ in oktober, is
er in Rondom de Kerk extra aandacht voor dit onderwerp: 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.

Luigi en Maria Beltrame Quatrocci
en hun Huiskerk
Op 21 oktober 2001 hoorden twee broers en hun
zus op het Sint Pietersplein paus Johannes Paulus
II plechtig verklaren dat hun beide ouders in de hemel zijn: Luigi en Maria. Hij studeerde rechten en
werd advocaat. Zij was de dochter van een legerkapitein met een goede vorming en sprak meerdere
talen. Hij was 20, zij 16 toen ze elkaar ontmoetten
en haar glimlach veroverde zijn hart. Als hij wat
later door ziekte op sterven na dood is, zegt zij: “Ik
heb zo veel gebeden en geweend voor je gezondheid.” Op 25 november 1905 trouwden ze in de
Santa Maria Maggiore. De vierde zwangerschap
blijkt levensbedreigend voor de moeder, maar Luigi en Maria wijzen de ‘raad’ van de artsen van een
abortus af en vertrouwen op God. Enrichetta wordt
gezond geboren en zij zal later voor haar bejaarde ouders zorgen. In het gezin van Luigi en Maria
heeft het begrip Huiskerk een concrete invulling
gekregen.
Pastoor Smith
Lees verder op
www.rondomdekerk.nu

In gedachten
Zomer
het is zomer en overal
is de natuur vol schone kleuren,
de bomen en de bloemen
verspreiden fijne geuren
het lijkt wel of ons iets moois
iets wonderlijks te wachten staat
alsof bij ons allemaal
het hart wat feller slaat
komt het door de zomer
maakt die ons zo blij?
of omdat het vakantie is
of misschien door allebei?
je hoeft niet ver te reizen
om de natuur intens te beleven
want dit geschenk heeft de Schepper
ons ook dichtbij huis gegeven.
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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Beste lezers van Rondom de Kerk
Uitvaartverzorging

P A S T O R A A L

BMS
Netwerk Notarissen

> Alle rechtsgebieden
> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten

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

Levendaal 103 - Leiden

T E A M

> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief

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

> Eigen parkeerterrein
> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

Het gebed is de sleutel tot
de hemel
In zijn Exhortatie ‘Verheugt U en Juicht’ schrijft paus
Franciscus dat iedere mens geroepen is tot heiligheid.
Hierbij is het gebed onontbeerlijk: vraag altijd aan de
Geest wat Jezus van je verwacht. Juist in de stilte van
het leven vind je ruimte om te luisteren naar de stem
van de Heer. Als wij niet luisteren, zullen al onze woorden slechts lawaai zijn dat tot niets dient.

Kleine dingen

Begraafplaats Rhijnhof
Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

Moderne ketterijen

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

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.

S I N D S 19 3 5

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

w ww.zirkzeew o ne n .nl

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

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

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud
Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl
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Het groeien naar heiligheid gebeurt al door kleine dingen, schrijft de paus. Door geduld te hebben, aandacht en
vriendelijkheid voor de mensen om je heen, niet roddelen.
Allemaal ogenschijnlijk kleine zaken, die mooie gevolgen
kunnen hebben voor de samenleving van vandaag.
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In de vroege kerk speelden gnosticisme, dat beweert
heiligheid te verkrijgen door kennis en pelagianisme,
dat alleen op de wil van de mens vertrouwt om tot heiligheid te komen zonder op de genade te rekenen, een
grote rol. Het waren hindernissen voor de heiligheid.
Zo ook in onze tijd. Onze heiligheid wordt niet gemeten
aan de hoeveelheid kennis, maar aan de liefde. We worden niet gerechtvaardigd door onze werken, maar door
de genade van God. Daar zijn wij van afhankelijk!

Geen Gamma-geloof
Ons christelijk geloof is geen Gamma-geloof: een doehet-zelf geloof. Christen zijn in deze wereld is niet op
de eerste plaats geven, maar ontvangen! Jezus is voor
ons mensen niet alleen een goed voorbeeld: Jezus is ons
leven. Wij leven vanuit Christus. Wij mogen participeren
in zijn bestaan! Dat kunnen wij niet zonder zijn Geest.
De Geest mag je ontmoeten in de ontmoeting van de
levende Heer in de viering van de Sacramenten. Wij mogen ontmoeten en ontvangen.

Vrij zijn
We verlangen na een druk werkjaar even naar rust.
We hopen op de zon, de zee, de bossen, de bloemen in
het open veld of de tuin in het parkje om de hoek. In de
rust mogen wij de ruimte creëren om Jezus te ontmoeten. Zijn Geest zal ons hart verkwikken, zal de stress
doen verminderen en ons hart verfrissen. Tenslotte zijn
wij allen geroepen tot heiligheid.
Fijne vakantie en een mooie groei in heiligheid.
Pastoor Walter Broeders

Dit is het laatste nummer van deze 13e jaargang van
ons blad Rondom de Kerk, het vakantienummer. Ook nu
boordevol interessante artikelen: onze bisschop over
het gebed op pagina 2, de artikelen over Jongeren en
Roeping op pagina 3 en nog veel meer! Er is door het Pastoraal Team ook gewerkt aan een mooi catecheseaanbod voor het najaar,
zie de pagina’s 12 en 13 voor een overzicht.
Pastoor W.P.L. Broeders

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

Hoezo vakantie?
Soms denk ik als ik aan dit artikel begin: ‘waar zal ik
het nu eens over hebben?’ Dit keer ruim voldoende stof!
Onze pastoraal werker Marlène Falke is na 6 jaar ploegen en
zaaien (met de laatste tijd extra taken vanwege de langdurige ziekte van collega Bas van Pampus) toe aan een sabbatverlof van drie maanden. Het bestuur, het team en de
bisschop hebben hierin toegestemd, omdat gekozen is voor juli-september
waarin veel werk stil ligt. Er zijn goede afspraken gemaakt om in september toch te kunnen opstarten in Regio Zuid en in haar andere werkvelden.

Bestuursleden gezocht!
Over de vacatures in het bestuur is eerder wat gemeld, maar ik ben niet
concreet genoeg geweest want er zijn nog nauwelijks aanmeldingen.
Wilbert Hettinga en ikzelf zijn aan het eind van onze termijn gekomen
en behoren dan te stoppen. We willen de zaak natuurlijk niet zomaar
uit onze handen laten vallen, dus we hopen dat een opvolger (m/v) zich
meldt! Vanwege de regiovorming treden alle bestuurders dit jaar af. Als
u meer wilt weten of als u ons een tip wilt geven ‘benader die eens’, dan
graag een mail naar vanerp@outlook.com of bel mij op 06 27 05 80 60.
We hebben al een kandidaat voor de rollen van secretaris en van penningmeester, maar zoeken nog iemand als ‘werkvoorzitter’ (de pastoor
is officieel voorzitter), en iemand voor de gebouwen.

Weekendrooster anders
Ook belangrijk om te melden, is dat in de Regio
Zuid het weekendrooster versoberd wordt. Naar
de redenen kunt u wel raden. Vanaf begin juli
stopt de Zondagmis in de Petrus. De laatste is op
1 juli als het Regiofeest in de Petruskerk wordt
gevierd. Hieraan verlenen alle koren van Zuid
medewerking. De Hartebrug en de Lam
Gods zijn die zondag gesloten. Daarna is
er elke zaterdagavond een viering in de
Petrus, op zondagmorgen vroeg een viering in de Lam Gods (met afwisselend
in twee kerken: Antonius en Maria
Middelares) en zondagmorgen laat een
viering in de Hartebrug. Omdat de Antoniuskerk
wordt gedeeld met de protestanten, is er in juli/
augustus een overgangsregeling. Eenzelfde ritme is er sinds kort in de Regio Oost, met de Sint
Jan op zaterdagavond, De Goede Herder zondagmorgen vroeg en de H. Laurentius zondagmorgen
laat. In Regio Noord blijft alles nog bij het oude.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 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.

Zustercongregatie
bij de Josephkerk
Als Rooms Katholiek is
het een zegen en een
feest om in (regio) Leiden te wonen! Behalve
de dagelijkse heilige Mis
en veel gelegenheid voor
aanbidding en de biecht,
is er ook een mooi catechese aanbod. Er zijn gezellige en inhoudelijke
activiteiten en bijeenkomsten voor jong en
oud. Natuurlijk zijn er uitdagingen. Die zullen
er altijd blijven, maar al met al mogen wij niet
klagen. Er is echter wel iets wat in onze mooie
stad nog ontbreekt, een klooster(tje)! En juist
de pastorie van onze levendige en bloeiende
Josephkerk is daar bij uitstek geschikt voor.
‘Achter de schermen’ wordt volop gewerkt
om deze droom te verwezenlijken en hopelijk
volgt snel de spreekwoordelijke witte rook. Tot
die tijd vragen wij om jullie gebed voor dit fantastische initiatief.
Stefan Tax en pastoor Smith

Geloof gaat niet met vakantie
Het is weer vakantietijd, maar dat telt niet voor
het geloof.
We zeggen ’ja’ tegen de liefde van God, we
hebben een relatie met Jezus. Het is een antwoordend geloven en dat houdt niet op, maar
is er altijd. Het is in ons en gaat overal met ons
mee. We proberen God te vinden door het bidden en het luisteren, door de stilte. Want in de
stilte hoor je meer.
Ook de aanbidding is antwoorden, we aanbidden Hem om wie Hij is, om het mooie, om Zijn
schepping. We houden van Hem.

1e Communicantjes
We feliciteren de kinderen
die op zondag 27 mei hun
eerste heilige Communie
hebben ontvangen: Chiara
Beenakker, Cristina Ratti,
Andreas Veraart, Francesco
Casasco, Giorgia Longhini,
Jesse Kroon, Xanthelies
Blanken, Knightley Medina,
Maria Bernadette Pericu,
Sven van Winden en
Xhaiden Blanken.
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Geloven is nodig om later eeuwig bij God te
mogen zijn. Dat gaat natuurlijk op vakantie gewoon door. Op vakantie kunnen we Jezus ook
ontmoeten in de heilige Mis, bij de gebedjes
voor het eten en bij het opstaan en het slapengaan. Tijdens onze vakantie komen we soms
in kerken waar een bijzondere heilige wordt
vereerd of lopen we zomaar even binnen om
te bidden. Ver weg en dichtbij zijn bedevaartplaatsen die te bezoeken zijn. We kunnen zelfs
wel stellen dat we op vakantie misschien wel
meer tijd hebben om Hem te zoeken en te ontmoeten.
Een fijne en gelovige vakantietijd gewenst.
Annelies Cremers

Maandelijks moment van
aanbidding
Vanaf september gaan we op de 1e zondag van
de maand na de H. Mis het korte moment van
aanbidding weer beginnen, waarbij we ook
Sint Joseph extra aanroepen.
Want we staan aan de vooravond van de vervolg-restauratie van kerk en pastorie, er zijn
altijd nieuwe goede vrijwilligers nodig (koor,
kosterij, schoonmaak, onderhoud, Goede
Herdercatechese …) en we willen de weg voor
de zustercongregatie (zie hierboven) ook biddend plavijen. Dat maandelijkse moment samen bidden tot Jezus in de Eucharistie zal –zoals we al ervaren hebben– ‘wonderen mogelijk
maken’.
Pastoor Smith

15 augustus:
Maria ten Hemelopneming
Maria was heel nauw betrokken bij haar Zoon
Jezus. De ten Hemelopneming van Maria laat
dat ook zien. Door de zonde kwam de dood en

het verval van
het lichaam
na de dood.
Maar omdat
Maria zonder
zonde was,
hoefde ze dat
niet te ondergaan.
Ze werd bij
haar ontslapen met ziel
en lichaam in
de hemel opgenomen.
De ten Hemelopneming van
Maria is ons toekomstbeeld door God geschonken en maakt duidelijk dat onze dood niet
voor eeuwig sterven is, maar een overgang
naar eeuwig leven. We vieren dit feest, tevens
patroonsfeest van ons kerkgebouw, op woensdag 15 augustus bij de Avondmis van 19.00 uur.
Daarna bent u welkom voor een kopje koffie
met gebak.
Annelies Cremers

Extra aandacht voor
7 juli en 1 sept. Pater Pio Gebedsgroep
(niet in augustus!)
9 -11 augustus Kevelaer, zie elders
15 augustus
O.L.Vrouw Hemelvaart
– Hoogfeest
zo 2 sept., 7 okt. Korte aanbidding na
de Mis
11 juli, 8 aug, 10 sept.
Sint Josephwoensdag
21 september Kerkproeverij
24 september start Alpha, zie elders.

Vaste Vieringen
Zondag

11.30 Eucharistie met kinderwoorddienst (niet
in de zomer), crèche-ruimte en erna
koffie
17.00 Poolse Mis

Woensdag
18.30 Aanbidding
19.00 Mis

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 tot 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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Gezinslunch op zondagen

Sacramentsdag met de neomist

In de zomerperiode is er elke maand een gezinslunch. Na de H. Mis van 10.00 uur in de
Lodewijkkerk is er koffie met de parochianen.
Daarna, rond 12.00 uur hebben we een gezamenlijke lunch in de parochiezaal en, met mooi
weer, in de tuin met speelmogelijkheden voor
de kinderen. Aan elk gezin dat komt, wordt gevraagd om iets lekkers mee te nemen, zodat
we een heerlijk buffet hebben!
De data zijn 8 juli, 19 augustus en 16 september. Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd!
NB: tijdens de zes weken schoolvakantie is er
geen kinderwoorddienst.

Op zondag 3 juni celebreerde neomist kapelaan Daan Huntjes zijn
eerste heilige Mis in de
H. Lodewijkkerk. ‘s-Middags was de Sacramentsprocessie en de hele dag
door was het feest!

No English Mass during the
summer
The last English Mass will be on Sunday 1 July.
After that Mass there is Meet and Greet in the
garden. We thank the choir, the readers and
the organizers of the monthly Meet and Greet.
The English Mass will start again on Sunday
August 26. On September 2 there will be Meet
and Greet after Mass, hopefully with familiar
and new faces!
De Engels Mis, aanbidding en vooraf biechtgelegenheid stoppen na 1 juli. Op zondag
26 augustus begint dit alles weer. De 24-uurs
Aanbidding gaat gewoon door. Biechtgelegenheid is op de woensdagavond van 18.30 tot
18.50 uur in de Sint Joseph of op afspraak.

Lodewijkbibliotheek uitgebreid
Dankzij een donatie van ‘Twitteren met God’
en de ‘JP2 Stichting’ zijn veel nieuwe titels aan
de Lodewijkbibliotheek toegevoegd! Dus, als u
nog vakantielectuur zoekt …. Bijvoorbeeld het
prachtige boek van Kardinaal Sarah over de
stilte of het verhelderende Geloven vandaag:
christendom en
rede. De boekenkast is te vinden tegenover
de parochiezaal.
U kunt hier vrij
boeken uit lenen
en die te zijner
tijd weer terugbrengen.
Hier
staan overigens
ook dvd’s en
stripboeken.

Saint Louis en zijn kroost
De gedachtenis van de Heilige Lodewijk valt op
25 augustus, de datum waarop zijn relieken,
28 jaar na zijn dood, in Saint Denis begraven
werden. Zondag 26 augustus besteden we
aandacht aan onze patroon. Kwamen we dit
jaar in de Rondom ook enkele gehuwde heiligen tegen (Louis en Zelie Martin, Luigi en
Maria Beltrame Quatrocci), ook Lodewijk hoort
in dit rijtje thuis. Met zijn vrouw Marguerite

Extra aandacht voor
Gezinslunch 8 juli (met de parochie), 19 aug. en
16 sept.
3 juli, 7 aug., 4 sept. Opus Dei bezinningsavonden
voor dames voor heren is er een zomerstop,
19 sept. eerste avond Opus Dei bezinningsavonden voor heren
7 juli, 1 sept. Pater Pio Gebedsgroep (niet in augustus!)
9 -11 augustus Kevelaer, zie elders
25 augustus Gedachtenis H. Lodewijk
26 augustus Start aanbidding, biecht en Engelse Mis
21 sept. Kerkproeverij
24 sept. start Alpha, zie elders.

Vaste Vieringen
Zondag

10.00 Hoogmis Latijn of Latijn / Nl / KWD (niet in
de zomer)

de Provence had hij elf kinderen! Wat is er
van hen geworden, vragen wij ons af? Twee
zoons zijn jong overleden. Vooral de dood van
zijn troonopvolger, raakte hem diep. De paus
stuurde een troostbrief. Een andere zoon stierf
voordat Louis zèlf overleed, zodat de derde
zoon hem opvolgde als Philippe III. Zes van zijn
kinderen trouwden. Geen van hen werd priester of religieuze. Behalve Noord-Frankrijk had
Louis IX dus ook een heel gezin te ‘besturen’.
17.00 Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession*
18.00 English Mass*
*Not from July 8 till August 19. Starts again on August 26

Door de Week

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

Eucharistische aanbidding

Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 7.00 – 14.00 uur
Zondag 17.00 – 18.00 uur*

Biechtgelegenheid

Zondag 17.00 – 17.45 uur*
*Niet in de zomer van 8 juli tot en met 19 augustus.
Start weer op 26 augustus.

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

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.

Eerste heilige Communie
Kijk voor al onze diensten
en assortiment op:

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

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Op zondag 22 april ontvingen vijf kinderen
voor de eerste keer de heilige Communie in
onze Goede Herderkerk. In een mooie viering,
waarin pastoor Walter Broeders voorging, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes en natuurlijk ook een groot aantal parochianen. Het
kinderkoor zorgde voor de muzikale omlijsting.
Vooraf gingen de Communicanten samen met
pastoor Broeders in de prachtige tuin voor de
kerk op de foto. Linde, Julia, Carmen, Thijs en
Wilbert van harte gefeliciteerd!

RELIGIAONLINE.NL

Restauratie afgesloten

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

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.
Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

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

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

António Pedrosa stelt zich voor

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

Uitvaartcentrum Casa Cara

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

liturgie. In Portugal zijn er veel goede orgels
maar is er geen echte koorcultuur in de kerk.
Mijn ouders waren hier onlangs. Zij vonden
het koor mooi zingen en het viel hen ook op
dat hier zo goed wordt meegezongen. Ze waren vooral onder de indruk van het feit dat,
hoewel ze het Nederlands niet konden volgen, de Latijnse gezangen natuurlijk universeel zijn, evenals de orde van de dienst. Dat
voelde heel goed.” Antonio vindt het belangrijk dat je als organist dienstbaar bent aan de
liturgie. “Maar je bent ook verplicht om met je
spel een devote sfeer te creëren die aansluit
bij de geest van de teksten die uitgesproken
worden.”

Het zal de vaste kerkganger niet ontgaan zijn
dat de vieringen met ons dames- en herenkoor meestal op het orgel begeleid worden
door een jonge organist. Sinds ruim een jaar
speelt de Portugees António Pedrosa de sterren van de hemel met groot enthousiasme en
toewijding. António, afkomstig uit Porto, studeert aan het Amsterdamse conservatorium.
Waarom hij hier kwam studeren? António: “In
Lissabon en Avero kun je ook orgel studeren,
maar ik voel me speciaal aangetrokken tot
vroege orgelmuziek en muziek uit de barok.
Ik leer veel van mijn docent Pieter van Dijk.”
Waarom deze parochiegemeenschap? “Dit
koor is fantastisch, het repertoire is goed en
men ziet het belang van de kerkmuziek in de

Zaterdagmiddag 12 mei, vond in het atrium
van de Goede Herderkerk een bijeenkomst
plaats, waarmee de afsluiting van de herinrichting werd gemarkeerd. Een groot aantal van de
mensen die bij de verbouwing betrokken waren, niet alleen vanuit een beroepsmatige rol
maar ook als vrijwilliger, was aanwezig. Gerard
van der Hulst, de voorzitter van de beheercommissie, schetste in het kort nog eens het
gehele proces vanaf 2010, toen besloten werd
om de Menswording te sluiten en de Meerburgkerk te verbouwen. De rol van Leo Koot als
bouwcoördinator en van Wilbert Hettinga, als
de bouwmeester van onze parochie, werd nog

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
Woord- en Gebedsdienstgenheid

Op de tweede woensdag van de maand

10.00 uur Eucharistieviering met pater Van Ulden
ofm.. Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid elkaar
te ontmoeten in het atrium naast de kerkzaal in
De Herdershof.

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 7 juli en 4 augustus. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen
met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

eens extra belicht. Vervolgens dankte Wilbert
van Erp, vicevoorzitter van het parochiebestuur
van de HH. Petrus en Paulus, alle aanwezigen
voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. Er
volgde nog een gezellig samenzijn. Uw bijdragen ten behoeve van ons restauratiefonds
blijven van harte welkom op de speciale bankrekening: NL94 INGB 0000 0454 70 ten name
van HHPP Parochiekern De Goede Herder.

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

Overleden:

8-4 Margaretha Clasina van der Werff-Bos, 85 jaar
14-4 Johanna Cornelia van Laarhoven-Mahieu,

84 jaar.
21-4 Wilhelmus Theodorus Maria Holman, 66 jaar
26-4 Bastiaan Theodurus Hoogervorst, 
78 jaar
29-4 Vincentius Mattheus Smeets,
75 jaar
30-4 Theodorus Arnoldus van der Meer, 
76 jaar
3-5 Christina Maria Mahieu, 
92 jaar
5-5 Johanna Maria Elisabeth Bik-Spijker, 98 jaar
6-5 Johan August Kohschulte Brokhaus,  90 jaar
8-5 Jan Eggo Abbas, 
94 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Michel Coene,
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, 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.

‘Vakantietijdstress’ bestaat echt Van CD naar Sint Jan

Terugkomviering Dopelingen

Heel wat gezinnen maken zich echt druk
voordat het zover is. Ze moeten nog van alles regelen en kunnen niet goed tegen die
spanning. “Doen mensen het zich vaak ook
niet een beetje aan?” vraag je je dan af. In ieder geval staat de vakantie voor de deur. Een
heerlijke tijd van ontspannen, van genieten,
van anders leven, van nieuwe ervaringen opdoen. Voor veel mensen is de vakantietijd bij
uitstek de tijd om op weg te gaan, naar een
andere plaats, naar het buitenland, naar een
onbekende bestemming. Loskomen van de dagelijkse spanning van je werk, geconfronteerd
worden met jezelf, je vrij maken van de verbanden waarin je terecht bent gekomen. Dit is
niet altijd eenvoudig, want we zijn verslingerd
aan onze dagelijkse routines. De vakantietijd
nodigt ons uit stil te staan bij het woord ‘losmaken’. Je hoofd, je leven weer vrij maken. Beseffen dat je nu leeft. Het heeft alles te maken
met een levenshouding, een instelling die je
niet zomaar aan komt waaien. Het vraagt oefening. De komende vakantieperiode kan zoiets in ons bewerken. Jezus nodigt ons uit om
dat loslaten niet alleen te reserveren voor onze
vakantie. Nee, het zou een eigen mentaliteit
mogen worden. Het besef dat déze wereld –
met al zijn bagage – een voorbijgaande wereld
is. We worden immers elk jaar een jaartje ouder. Als pelgrim zijn we op weg, Jezus achterna, naar een andere wereld, een onsterfelijke
wereld, een wereld die we het Huis van God
noemen. Een fijne vakantie gewenst.
Margreet Onderwater, gebedsleider

Op zondag 15 april was er een viering in de H.
Laurentiuskerk te Stompwijk, voor de Dopelingen die recent gedoopt zijn. Deze viering stond
in het teken van Jonah en de Walvis. Voor de
viering was een walvis gemaakt waar de kinderen tijdens het verhaal naar konden kijken.
Ieder kind mocht ook een knuffel meenemen
naar de kerk zodat ze deze, tijdens het spannende verhaal over Jonah, mee konden geven
in een reiskoffer. Zo konden de knuffels ook het
verhaal van Jonah bijwonen. Maar de kinderen
vonden het zelf veel te leuk om de knuffels te
houden. Jonah ging alleen op reis. Na dit spannende verhaal over Jonah, konden de ouders de
doopbordjes mee naar huis nemen.
Namens de Doopwerkgroep,  Ingrid en Patricia

Op Hemelvaartsdag 10 mei
overleed, na een periode
van afnemende gezondheid, Cornelis Onderwater,
Cees de koster. In 1963
volgde Cees zijn vader,
eveneens Cees Onderwater,
op als koster van de Sint
Jan. Vele jaren lang zette hij zich met hart en
ziel in voor zijn en onze kerk. De kerk, de tuin,
het kerkhof, hij verzorgde alles tot in de puntjes op zijn eigen bescheiden en innemende
manier. In 1997 is het kosterschap overgegaan
in andere handen. Op dinsdag 22 mei hebben
wij Cees vanuit ‘zijn’ Sint Jan uitgeleide gedaan
en te rusten gelegd op de begraafplaats achter
de kerk. Moge hij rusten in vrede.
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Orgelconcert
Vrijdagavond 31 augustus om 20.00 uur
bespeelt Henk Verhoef het Van Damorgel
in de Dorpskerk te Zoeterwoude-Dorp.
Meer informatie op http://orgelconcerten.
kerkvanzoeterwoude.nl.

tend een kijkje in de vernieuwde kerk. Op Eerste Pinksterdag
de indrukwekkende zegening
van de kerk door Mgr. Van der
Hende (elders in dit blad vindt
u daarvan een verslag) en op
Tweede Pinksterdag, de familieviering én de
familiedag waarbij velen, jong en oud, de weg
naar de Sint Jan en de pastorietuin wisten te
vinden. Grote dank aan het organisatiecomité
dat dit alles fantastisch organiseerde en aan
de vele vrijwilligers die meehielpen.

In verband met de Mei Maria-maand, werd
er in onze kerk een zang- en gebedsdienst
gehouden. Dit werd verzorgd door Marianne
Turk als voorganger. Na haar welkomstwoord,
werd onder het gezang van Wij groeten U, O
Koningin, het Mariabeeld naar voren gebracht.
Daarna werd een Ave Maria, door één van de
koren, E.M.S., Sonore of Petrus Cantorij, gezongen. Bij ieder geheim was een gebed en
een Marialied door samenzang, afgewisseld
met diverse Ave Maria’s. Een genot om naar te
luisteren. Na de collecte was er nog een slot-

gebed, en als afsluiting werd Wees Gegroet,
O sterre gezongen. Daarna gingen we achter
in de kerk aan de koffie. Daar konden we nog
even gezellig napraten en besloten
wij dat dit voor
herhaling vatbaar
is. Hiermee wil ik
iedereen die aan
deze mooie viering heeft meegewerkt bedanken.

Ria van Dijk

Eerste heilige Communie op Tweede Pinksterdag
Familieberichten
Overleden
07-05
10-05
12-05
15-05

Cornelis Duivenvoorden
Cornelis Onderwater
Leonardus Ammerlaan
Antonius Ammerlaan

87 jaar
85 jaar
63 jaar
84 jaar.

Nieuw vieringenrooster

Alle reguliere weekendvieringen in onze
parochiekern zijn op zaterdagavond
om 19.00 uur in de Sint Jan.

Pastoraatsgroep

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

Beheercommissie

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

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Muzikale Rozenkrans

Vanaf januari is er door een gezellige groep kinderen gewerkt aan de voorbereidingen voor het
deelnemen aan de eerste heilige communie. Op een aantal woensdagmiddagen en ook op zondagochtenden is er rondom het thema “een parel in Gods hand” gewerkt aan wat de communie
betekent voor de kinderen en voor de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan de orde
gekomen. Het is een hele gezellige tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar
gedeeld. Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei om 11.30 uur, heeft de viering plaatsgevonden met als voorganger pastoor Broeders.
De werkgroep Eerste Communie,  Stef en Wendy

Foto Carmen Oliehoek

In Memoriam Cees Onderwater

Met tevredenheid kijken wij
terug op de activiteiten rond
de sluiting van de Christus
Dienaarkerk en de opening
van de Sint Jan. Op 9 mei was
in een goed gevulde kerk de
mooie afscheidsviering, met
zang van alle koren. Symbolisch
werden de koffers gepakt en de
kerk uitgedragen
en buiten op het
kerkplein werd bij
de koffie nog lang
nagepraat.
Op
donderdag
10 mei schoven ruim 100 buurtgenoten en
parochianen aan voor het uitstekend verzorgd
ontbijt in de Christus Dienaar kerk. Zaterdag
12 mei was er een tussenstop in het Muziekcentrum. Deze zaal was noodkerk in de periode 1964 tot 1970 en bracht oude herinneringen boven. Na de Eucharistieviering
met zang van Joy uit Oude Ade, was
er een gezellig samenzijn als dank
voor alle vrijwilligers van de parochiekern. De belangstelling voor
de fietstocht op zondag was, mede
door de regen, helaas wat minder.
Maar de sportievelingen die toch
op de fiets stapten genoten van een
mooie tocht en van koffie met een
broodje in de Sint Jan.
Genoten hebben ook de vele ouderen die uitgenodigd waren deel te nemen aan de Cultuur
historische wandeling.
Startpunt bij de Christus Dienaarkerk en eindpunt bij de Sint Jan, waar hen naast een
lunch ook een optreden van het minderbroeders koor Pax et Bonum (bekend van het
Archeon) te wachten stond. Maar liefst 26 teams
durfden het aan zich te laten opsluiten in de
Escaperoom, in de toren van de Sint Jan, en
beleefden er een bijzonder uur, met aanslui-

50 jaar E.M.S
Zondag 24 juni viert het Eigentijds Miskoor,
beter bekend als het E.M.S-koor, van onze H.
Laurentius, haar
50 jarig bestaan.
Hoe bijzonder in
deze tijd! Het
koor zingt liederen uit deze
tijd. De teksten,
gemaakt door
de tekstgroep,
doet een frisse
wind voelen tijdens de vieringen. Er waren veel
veranderingen in al die jaren! Van Eucharistieviering naar Woord- en Gebedsviering. Maar
altijd met zorg samengesteld! We vieren dit
jubileum met alle parochianen en hopen veel
oud-leden te ontmoeten in deze bijzondere
viering. Meer aandacht omtrent dit bijzondere
koor in het volgende nummer!

Op de linker foto v. l. n. r.:
Melanie Oudshoorn, Robin
Hendriks, Roy Overvliet,
Merle van Rijn, Marit
Ammerlaan, Kim Kerkvliet,
Maud Hogervorst, Yess
Romijn, Romie Oudshoorn en
Thomas Kort. Op de rechter
foto’s zijn we samen het Onze
Vader aan het bidden en aan
het werk met het werkboek.

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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Activiteitenkalender van 1 juli tot 18 september 2018
Ook in de vakantieperiode bent u van harte
welkom om bijvoorbeeld mee te gaan met
de bedevaarten en deel te nemen aan vieringen en activiteiten in de verschillen kerken van onze parochie. Voor geloofsverkenning en geloofsverdieping in het najaar ziet
u op deze pagina’s alvast een korte impressie. Meer informatie vindt u aan het eind
van de zomer onder meer in de folder
‘Geloofsverkenning, Geloofsverdieping’,
die achterin de kerken ligt. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23, Jongerenmissen en -activiteiten op pagina 20.

De Alpha gaat weer van start!

Op zaterdag 7 juli is de Nationale Bedevaart naar Brielle
om de Martelaren van Gorcum te herdenken. Het thema is
‘Volharden in gebed’, passend bij het ‘Jaar van Gebed’. Vele
pelgrims komen dan naar het Bedevaartsoord van de HH.
Martelaren van Gorcum, De Rik 5 in Brielle. Om 11.00 uur
begint de Eucharistieviering met onze bisschop als hoofdcelebrant. Er is ook een jongerenprogramma. Meer informatie staat op www.bisdomrotterdam.nl.
In de periode van 9 tot en met 11 augustus is er een één- en driedaagse bedevaart
naar Kevelaer, met geestelijke leiding van
pastoor Smith. Folders voor opgave vindt u
in de kerken. Voor info en vragen zie www.
bedevaart.nl of mail naar info@bedevaart.
nl. Tot slot is er op 19 september een eendaagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in
Heiloo. Voor informatie en opgave: www.bedevaart.nl,
bellen met de heer D. Bracke kan ook: 010 414 95 77.

Catechese van de Goede Herder
In september wordt in Leiden weer een cursus gegeven
om catecheet te worden voor kinderen van 3 tot 6 jaar. De
Catechese van de Goede Herder is een methode voor vorming van kinderen van 3 tot en met 12 jaar. De methode
is bedoeld om de liefde voor en kennis van God te laten
groeien en is gebaseerd op de Montessori-pedagogiek. Een
dag of een dagdeel de cursus volgen is ook mogelijk. De
deelnemers aan de cursus doen mee uit verschillende beweegredenen, voor hun eigen geloofsontwikkeling, voor
de opvoeding van (klein)kinderen, uit nieuwsgierigheid
of om zelf catechese te kunnen geven. Meer informatie
en opgave op www.catechesegoedeherder.nl.

Dat is Alpha: vrijblijvend verkennen, 10 maandagavonden en een
zaterdag. In de afgelopen jaren hebben in Leiden al zo’n 250 mensen
deze Alpha gevolgd! Start maandag 24 september tot en met
26 november, elke maandag + zaterdag 27 oktober overdag. Programma: 18.45 warme maaltijd - inleiding - koffie - gespreksgroep tot 21.30
uur. Met thema’s als: Wie is Jezus eigenlijk? Hoe lees ik de Bijbel?
Kunnen we God ervaren? Hoe zit het met het lijden
in de wereld? Deelname is gratis. Info en opgave via de folder in de
kerken of bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com of 071 513 07 00.

Juli
1 Viering om 10.30 uur
in de Sint Petrus met de
hele Regio Zuid
De Hartebrug-, Antoniusen Maria Middelareskerk
zijn dan dicht. Alle koren
ondersteunen deze viering

2
3 H. Tomas Feest
4
5
6

abt, patroon
van Europa.
Feest

Zondag 16 september is weer de Kerkproeverij: nodig eenvoudigweg een of twee mensen uit om die zondag mee te komen naar de kerk. De viering in de kerk zal dan ook, zeker in
de preek, ‘toegankelijk’ zijn. En na de viering is er natuurlijk
koffie en ontmoeting. In augustus liggen er uitnodigingen
in uw kerk om mee te nemen en om door te geven. De een
zegt: “Nee, dank je”. De ander: “Leuk, ik ga een keer mee!”

Eeuwig leven? Hemel – hel – vagevuur? Reïncarnatie? Niets? Twee avonden op weg naar Allerheiligen en Allerzielen (1 en 2 november).
Precieze data, tijden en plaatsen staan in
de folder en ook in Rondom de Kerk 1, die
op 6 september uitkomt.

Steeds wordt een stukje van haar leven verteld
met de wonderlijke mystieke fenomenen en
haar moedige trouw. En we lezen samen het
boekje Het Gelaat van de Vader, op de avonden
te verkrijgen voor € 8,85.

16

21

7

18

22

8

19

9 Bedevaart Kevelaer

20

kloosterlinge,
patrones
van Europa.
Feest

24
25 H. Jakobus apostel.
Feest

26
27

1 Pater Pio Gebedsgroep

Zie ook pagina 6

20

Zie linkerpagina

17

In de
Josephkerk,
10.30 uur

21
22

Feest

24 H. Bartolomeüs

Stein) Maagd en Martela- 23
res, patrones van Europa.
apostel. Feest

21 H. Matteüs, apostel
en evangelist. Feest

2
3

22

4

23

5

24 Start Alpha
Zie linksboven

7

25

8 Maria Geboorte Feest

26

9

27

10

28

11

29

25

12

H. Laurentius

26

13

27

14 Kruisverheffing

28

28

29

29

12

30

30

13

31

11 Bedevaart Kevelaer
Zie linkerpagina

31

19 Bedevaart naar
Heiloo Zie links
20

Zie linkerpagina
diaken en
martelaar.
Feest

18

6

H. Teresia Benedicta
van het Kruis (Edith

10 Bedevaart Kevelaer

Wat is er na de dood?

September

12

6 Gedaanteverandering
van de Heer Feest

In de Josephkerk, 10.30 uur

10

Adrienne von Speyr – leven en werk

5

19

Pater Pio Gebedsgroep

9 HH. Martelaren van
Gorcum Feest

Geestelijke werken uit de RK
Traditie, zijn ze nog actueel?
Vanaf de Belijdenissen van Augustinus: Fioretti, Navolging, Devote Leven, Bestijging van de Berg Carmel, Geschiedenis van een ziel,
De Weg en vele andere.

15 Maria ten Hemelopneming Hoogfeest.

4

18

Dat moet je gelezen hebben!

Paus Franciscus verraste in maart met een
document over de roeping tot heiligheid. Die is
er ook “voor jou” schrijft hij. Met zijn bekende
concrete taal en voorbeelden helpt de Paus ons
op weg. In vijf avonden lezen we deze apostolische exhortatie samen door. Een uitgave van
de tekst zal dan ook te verkrijgen zijn.

14

3

17

Gaudete et exultate – Verheugt u en juicht

13

2

16

Zie links

Kerkproeverij!

1

15

7 Bedevaart naar Brielle

8

In het kort enkele thema’s
die in het najaar aan bod
komen:

Augustus

14

23 H. Birgitta

11 H. Benedictus
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We merken dat belangstellenden steeds weer de weg
naar de catechesebijeenkomsten weten te vinden!
Met het geloof bezig zijn,
betekent ook meer over het
geloof te weten komen. En
de Katholieke Traditie is onuitputtelijk. Eind augustus
ligt de folder met het hele
programma in de kerken.

Een oud Alpha deelneemster vertelt: “Ik keek van buiten tegen het
geloof aan, het was vreemd voor me. Bij de Alpha hoorde ik zoveel
nieuwe dingen, en mocht op alles reageren. Nu kan ik me voorstellen
dat geloven in God je leven echt rijker maakt.”

Bedevaarten!

12

Catechese in het najaar

30

Feest

15
16 Kerkproeverij
Zie hiernaast

17

Basics van
het geloof
Over alles wat je bezighoudt
over het geloof kun je in gesprek met een persoonlijke ecoach. Start elke donderdag.
Zie www.HoevindjeGod.nl.

Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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HARTEBRUG
Uitvaartverzorging

BMS
Netwerk Notarissen

> Alle rechtsgebieden
> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten

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

Levendaal 103 - Leiden

> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief

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

> Eigen parkeerterrein
> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen

Begraafplaats Rhijnhof
Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
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.

S I N D S 19 3 5

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

w ww.zirkzeew o ne n .nl

Het grote feest
Na een intensieve voorbereiding was
het grote feest op zondag 20 mei. Het
is Pinksteren en ook Eerste heilige Communie. Een feest voor volwassenen en
ook voor kinderen. In zijn preek probeert
voorganger pater Leo van Ulden ofm.
deze twee mysteries bij elkaar te brengen. Moeders van Communicantjes hebben de kerk prachtig versierd. Er is
mooie zang in een
volle kerk. De sfeer is aandachtig en feestelijk. Voor Shaedon, Elias, Juliëtte,
Kosano, Julia, Lamar, Emilie, Robert en Alwin is het ontvangen van de
Communie het hoogtepunt. Een moment om nooit te vergeten. We feliciteren de kinderen en hopen hen vaak te ontmoeten in de Hartebrugkerk.

Noodliturgie op 27 mei

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

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.

Op 27 mei stond onze voorganger opeens vast
in de Leiden Marathon. De Hartebrug ging over
op de noodliturgie.
Acoliet Martijn van
Nijnanten (in het
midden op de foto)
deed dit zo kalm,
serieus en waardig, dat hij na afloop van de viering spontaan applaus kreeg van
de kerkgangers! Martijn, hartelijk dank!

De ouderensoos

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

Woensdag 20 juni was voorlopig de laatste
soosmiddag. In de Romanuszaal wordt er op
woensdagmiddag gezellig gekaart en gesjoeld. Door sommigen heel fanatiek, voor

Familieberichten
Gedoopt

13 mei Barron Ibezimako Okorie, Zoon van Ifeanyi
Stanley Okorie & Diana Arroyo Valenzuela.

Getrouwd

1 juni Daniël Miedema & Gratia Meijers.

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

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

Vaste vieringen

anderen is het vooral een sociaal gebeuren.
Dat mag allemaal, iedereen beleeft dat op zijn
eigen manier. Er is nog plaats voor 50-plussers
die wekelijks een fijne middag willen hebben.
Op 15 augustus wordt er weer gestart, u bent
van harte welkom! Voor meer informatie en/of
aanmelding: Leny van Loon, tel. 06 46 19 12 69
of Coby Bodijn, tel. 071 542 74 72.

Zondag 1 juli: kerk gesloten
Op zondag 1 juli is de Hartebrugkerk gesloten.
Waarom? Niet omdat u niet welkom bij ons
bent maar op die dag wordt de Eucharistieviering gezamenlijk gehouden met de andere
kerken uit de Regio Zuid (Petrus, Antonius,
Maria Middelares). Met deze kerken hebben
we een samenwerkingsverband dat op die dag
vlak na het feest van Petrus en Paulus wordt
Zaterdag 30 juni 2018
Pauline Prinsen & Bing van Moorsel
Zaterdag 18 augustus 2018
Monique Konter & Robert toe Water.

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal

Tijdens de vakantieperiode is er geen koffiedrinken
na de Mis. Er zijn dan ook geen kinderlunches.
De eerstvolgende keer is zondag 2 september.

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. Tijdens de schoolvakantie is er geen
Kinderwoorddienst.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank

Huwelijksvieringen

Dameskoor repetitie

Vrijdag 22 juni 2018
Yvonne Vermeer & Cees van Es

Zondag 1 juli, 5 augustus en 2 september.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Momenteel is er geen soos op woensdagmiddag.
De soos gaat weer beginnen op 15 augustus
van 13.30 tot 16.30 uur.
Geen repetities in de vakantieperiode. Er wordt weer
gestart in september op dinsdagmiddag om 15.00

gevierd. U bent van harte welkom om 10.30
uur in de Petruskerk. ’s Middags is onze kerk
wel geopend want dan is er een concert!

In memoriam Joop Juffermans
Johannes Franciscus Maria Juffermans werd
geboren op 6 mei 1938 en overleed op dinsdag 10 april. Joop was al geruime tijd ernstig
ziek, moe van het vechten is hij, omringd door
zijn dierbaren, heel zacht en rustig ingeslapen.
Joop had zijn lichaam ter beschikking gesteld
aan de wetenschap. Er was dus geen gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen, maar in
een mooie viering op 17 april hebben wij hem
met veel dankbaarheid herdacht. Joop heeft
veel voor de Hartebruggemeenschap betekend
en dat blijft in onze herinnering. Wij wensen
Marieke en haar familie sterkte bij het verlies.

Concerten

Zondag 1 juli 15.00 uur Serenata Symphonie Orkest en Jan Verschuren orgel
Orgelconcert van Georg Friedrich Händel,
Vioolconcert van Ludwig von Beethoven.
Hartebrug Orgelconcerten op het
Maarschalkerweerd orgel (1877)
Zaterdag 11 augustus 15.00 uur
Organist Aart de Kort
Zaterdag 18 augustus 15.00 uur
Organist Jan Verschuren
Zaterdag 22 september 15.00 uur
Organist Ad van Sleuwen.
De Hartebrug Orgelconcerten zijn vrij toegankelijk. Er is een collecte bij de uitgang.

uur o.l.v. Jeroen Pijpers in de Romanuszaal.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie
Woensdagavond vanaf 19.45 uur
o.l.v. Theo Goedhart in de Romanuszaal. Er is vakantie voor de repetities van 18 juli t/m 8 augustus.

Filmavond in de Romanuszaal
Vrijdag 29 juni 2018 18.00 uur.
We sluiten het filmseizoen af met een gezamenlijke
eenvoudige maaltijd voorafgaand aan de film ‘As it
is in Heaven’. Een film over het leven van een dirigent en het innerlijk beleven van muziek.

Museum Greccio

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

www.museumgreccio.nl.

w w w . h a r t e b r u g . n l
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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SINT PETRUS

LAM GODS

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

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

Eerste H. Communie
Zondag 27 mei hebben de
Communicantjes in onze
kerk voor het eerst de
H. Communie ontvangen.
Hierbij de namen en foto’s
van de kinderen: Alexia
Dos Prazeres Calado, Felix
Paans Yague, Lucas Prins,
Floris Gittenberger, Govert
Roest, Isa Buiting, Isabel
Guadalupe, Lily Mackay,
Rafael Hubeek, Sharylice Martina, Tristan
Carrasco, Vienna Vingerhoed.
Op zaterdag 23 juni om 19.00 uur is er een

De Godslamp van de Petrus
De Petruskerk heeft een staande Godslamp en
dat is eigenlijk wel heel bijzonder. De zuil van
geamberd onyx staat er al vanaf het begin bij
de ingebruikname op 10 maart 1936.
Het doel van de zuil met brandend licht, is de
bezoeker aan de kerk te duiden dat ‘Ons Heer’
aanwezig is in de gedaante van geconsacreerde hosties in het tabernakel.
Indien er profane activiteiten plaats vinden, bij
voorbeeld bij een concertuitvoering, dan verplaatsten we de ciborie met geconsacreerde
Hosties naar de dagkapel en nemen de Godslamp mee.
Dit is een gebruik in onze katholieke kerken,
als respectvol teken van de aanwezigheid van
God in deze gedaante.
Wat is er dan bijzonder aan, om over onze
Godslamp te schrijven. Het komt zelden voor
dat de Godslamp een zuil is, normaliter is het
een lamp aan een ophangbeugel of een kabel
uit het plafond. Let er maar eens op als u in
een andere kerk bent. Staand of hangend, wie
maakt zich er druk over.
Ik kan u zeggen dat vlak
voor de inzegening van
onze kerk hier veel over
te doen is geweest. De
liturgische
commissie
van het bisdom, toen
nog gevestigd in Haarlem, keurde deze vorm
van Godslamp af, maar
deze stond al klaar om
gemonteerd te worden.
Veel ‘bewogen’ geschrijf
tussen onze bouwpastoor
Beukers en zijn vriend de
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Gezinsviering, waarvoor alle kinderen uit de
parochie, maar speciaal de eerste Communicantjes worden uitgenodigd.

kapittel-vicaris, mgr. H.J.M. Taskin, toen waarnemend hoogste in de orde, leverde onze pastoor wel een berisping op, maar men vond het
toch ook geldverspilling om deze zuil definitief
af te keuren. Mooi te zien dat niet de macht
het alleen bepaalde maar dat er ook toen al
pragmatisch gedacht en gehandeld werd. De
zuil voldoet prima en is een sieraad naast het
altaar, zeker met de mooi afgewerkte kroon.
Als je er goed naar kijkt dan
is de vorm van de kroon op
meerdere plekken terug te
zien. Het interieur behoorde tot de opdracht van de
architect van onze stoere
kerk, A.J. Kropholler.
Wilbert Hettinga

Cantorij is gestopt
Het is u natuurlijk al opgevallen dat de bezetting van de Cantorij de laatste jaren (door
verschillende omstandigheden) fors is teruggelopen. De zoektocht naar nieuwe koorleden
is, ondanks verwoede pogingen, helaas zonder resultaat gebleven. Het aantal koorleden
bedraagt nu nog maar 11 en niet alle zangstemmen zijn meer bezet. Ook hebben enkele
koorleden aangegeven na dit seizoen te zullen
stoppen.
Eveneens heeft onze dirigent, Michel van
Eerden, vanwege een nieuwe baan geen gelegenheid meer om de Cantorij te leiden. Om
nu op zoek te gaan naar een dirigent voor dit
kleine, niet voltallige, koor is een onbegonnen
zaak.
Mede daarom hebben het bestuur en de leden
van de Cantorij dan ook unaniem besloten om,

na 28 jaar, aan het eind van dit seizoen te stoppen met hun activiteiten.
De Cantorij dankt vooral alle parochianen die
door de jaren heen, trouw als echte ‘supporters’, de door de Cantorij verzorgde vieringen
op zaterdagavond hebben bijgewoond en ook
vaak hun waardering hebben uitgesproken
voor de wijze waarop de Cantorij deze vieringen heeft opgeluisterd.
Ook een woord van dank aan de dirigenten en
muzikale begeleiders en alle bestuursleden
die in de afgelopen 28 jaar hun best hebben
gedaan om van goedwillende vrijwilligers een
koor te vormen dat de Nederlandstalig kerkelijke liederen op een kwalitatief hoog niveau
heeft uitgedragen. Ook de warme saamhorigheid van de koorleden is iets waar we met
trots op terugkijken.
Als laatste activiteit zingen wij nog mee in de
viering van Petrus en Paulus (ook viering van
Regio Zuid) op zondag 1 juli om 10.30 uur.
Wil Witte, voorzitter Cantorij

Eerste H. Communie

‘EEN-talig’, elkaar verstaan in die ene taal van
de Heer. Zo vierden in een volle Antoniuskerk
protestant en katholiek samen het Pinksterfeest, het feest van de kerk met het warme
‘wij-gevoel’, zoals dominee Ellis Ezinga, samen
met pastoraal werker Marlène Falke voorganger in deze viering, het verwoordde. In Babel,
waar de bevolking eendrachtig samenwerkte
aan de bouw van een toren naar God omhoog,
daalde God af, verstoorde de bouw van de
toren en zorgde voor spraakverwarring.

Op zondag 27 mei, in een feestelijke viering in een goedgevulde
Maria Middelareskerk met pater
Van Ulden ofm., kregen onze Communicantjes Roan, Jula, Hanga en
Alejandra voor de eerste keer de
H. Communie. Heel eerbiedig keken ze de pater aan toen hij hen
de hostie uitreikte. Vol overtuiging zeiden ze alle vier: “amen”.
We kijken terug op een mooie samenwerking
met de Hartebrugkerk in de voorbereiding met

Overleden

De heer Bastiaan Hoogervorst
* 18-10-1939 + 26-04-2018 78 jaar
Weduwnaar van E. Hoogervorst – Kroon.
Mevrouw Juliana Nagy – Kutasi
* 26-10-1925 + 29-04-2018 92 jaar
Weduwe van de heer Nagy.

Vaste Vieringen

Zoals u heeft vernomen, komt per juli de zondagsviering in de Petruskerk te vervallen.
In Regio-Zuid is het aanbod dan:
Zaterdagavond Vooravondmis van de zondag
19.00 uur in de Sint Petrus met Sint Petruskoor
of samenzang
Zondagmorgen 9.30/11.15 uur Lam Gods
11.15 uur Hartebrug.

Door de Week

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

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 11 juli en 8 augustus en 12 september.

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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Pinksterviering

Met Pinksteren vieren we dat mensen met verschillende achtergronden konden verstaan. In
de viering was een echte toren van Babel aanwezig, in vuur en vlam gezet met vlammen
waarop gaven van de Geest stonden geschreven. We braken de toren af door er vlammen
af te nemen en de Geest mee te nemen in
ons dagelijks leven en te delen met de mensen om ons heen. God vraagt van ons niet om
de hoogte in te gaan, maar naar de diepte
van een medemens om daar zorg en liefde,
toewijding, trouw en hulp te brengen. Al die
woorden die op de toren hingen.

Pluk de dag
Onder dit motto organiseerden de Lam Gods,
de Protestantse wijkgemeente en het Apostolisch Genootschap op 30 mei de eerste bijeenkomst van het Buurtinitiatief Leiden Zuidwest.

Ruim 50 belangstellenden luisterden naar de
levensverhalen van drie sprekers: verhalen
over vreugde èn verdriet, en vooral over de
moed erin houden! Onze eigen Carel Bruens
was een van hen. Hij vertelde hoe zijn schilderijen hem de mogelijkheid bieden zijn gevoelens te verwerken.
Na de pauze praatten we in groepjes verder
en kwamen onze eigen levensverhalen op
tafel. Zo wil het Buurtinitiatief bijdragen aan
de vitaliteit en leefbaarheid van Zuidwest.
De volgende bijeenkomst is op woensdag 25
juli. Dick de Vos, Leidenaar en auteur van vele
natuurboeken, spreekt dan over de Natuur in
Leiden. Nadere informatie volgt.

HH. Petrus en Paulus in de Regio
Op 1 juli vieren we in Regio Zuid samen het
Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus in de
Petruskerk. Aanvang: 10.30 uur. Het wordt
een feestelijke viering, waaraan alle koren
hun medewerking verlenen. Er is op 1 juli dus
geen viering in de Lam Gods! Heeft u vervoer
nodig naar de Petruskerk? Mailt u dan naar
secretariaat@lamgodsleiden.nl of bel Gonny
Bots, 071 576 40 36.

Verandering zondagsrooster
In de Lam Gods kennen we al jaren de afwisseling van een vroege viering in de Maria
Middelares en een late viering in de Antonius.
Sommigen vinden het verwarrend, anderen
waarderen de keus die het biedt. Ondanks het
mooie aanbod moeten we constateren dat het
kerkbezoek terugloopt en dat is ook elders in
de Regio Zuid het geval, bijvoorbeeld in de Petruskerk. Het Pastoraal Team heeft de knoop
doorgehakt en besloten dat in Regio Zuid in

enthousiaste kinderen en betrokken ouders.
Dank aan allen die geholpen hebben!

het weekend nog maar drie vieringen zijn: op
zaterdagavond in de Petruskerk, op zondag om
9.30 in de Lam Gods en om 11.15 in de Hartebrugkerk. Op die manier worden de overgebleven vieringen beter bezocht, en is het ook voor
het teruglopend aantal priesters (vaak op leeftijd) nog op te brengen. Voor de Maria Middelares verandert er dus niets, maar de Antonius
moet naar een vroeger tijdstip. Dat zal wennen
zijn, net als het wennen was toen de tijd van
10.00 uur naar 11.15 schoof.
In de maanden juli en augustus blijven de vieringen in de Antonius nog om 11.15 uur, omdat
onze protestantse geloofsgenoten met wie we
de kerk delen ook moeten omschakelen. Het
worden die paar keer wel Gebedsvieringen.
Vanaf 1 september gaat het nieuwe rooster in:
elke zondag een viering om 9.30 uur. We rekenen op uw begrip. Alles went gelukkig!

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 6 juli, vrijdag 3 augustus en vrijdag 7
september om 10.00 uur Eucharistieviering met
na afloop gezellig koffiedrinken.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 25 juni en maandag 30 juli om 10.30
uur Eucharistieviering.

Vrijwilligersmiddag 25 augustus

Al enkele jaren is er samen met onze protestantse broeders en zusters een gezellige avond voor
onze vrijwilligers, als dank voor het vele werk
dat weer een jaar lang door iedereen is verzet.
Dit jaar is de bijeenkomst een middag met een
hapje en een drankje en een mooi programma
op zaterdagmiddag 25 augustus van 14.00 tot
17.00 uur.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

We gaan een kerkorkest
oprichten!
Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl

Zondag 1 juli is de primeur. We
spelen voor, tijdens en na de
viering enkele muziekstukken. Deze muziekstukken
zijn zeer eenvoudig, waardoor iedereen, die ongeveer
1 jaar muziekles heeft gehad,
mee kan spelen. Alle instrumenten die passen in een ‘gewoon’
orkest zijn van harte welkom,
dus ook blokfluiten. Hoe meer,
hoe beter! Als u zich bij mij aanmeldt, krijgt u de bladmuziek
tevoren. Dan kunt u misschien al
wat oefenen. Op zaterdagavond
30 juni oefenen we in de kerk van

Bijzondere vieringen
24 juni 10.00 uur Feest van Johannes de Doper.
Tijdens de viering worden twee kinderen gedoopt
en opgenomen in onze geloofsgemeenschap.
Voorganger Marianne Hoogervorst pw.
1 juli 10.00 uur Viering met ons nieuwe kerkorkest.
Voorganger ds. Kees Zwart (zie ook hierboven)
19 augustus 10.00 uur Feest van Maria ten Hemelopneming. Voorganger Marianne Hoogervorst pw.
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

19.00 tot 19.45 uur. Geoefende musici hoeven niet aanwezig te zijn bij
deze repetitie, die kunnen ook zondagochtend om 9.30 uur aanschuiven in het kerkorkest.
Voor meer informatie en muziek
kunt u contact opnemen met
Swanette Jukema 071 522 72 78.

Oproep vervoer van en
naar de kerk
Veel leden van onze gemeenschap
ervaren door hoge leeftijd en lichamelijke beperkingen steeds meer
beletselen om naar de kerk te gaan.
We zijn op zoek naar mensen die
gekoppeld willen worden aan één of
meerdere personen die zij mee willen nemen naar de kerk als ze zelf
ook naar de kerk gaan. Aanmelding
bij het pastorale meldpunt, 521 35
06 of 521 57 26, om concrete afspraken met u te maken. Ook als u voor
vervoer in aanmerking wilt komen,
kunt u zich hier aanmelden.

Ac tiviteiten

Songs of Freedom 2018

Onze jaarkalender staat vol feest- en
gedenkdagen. De kalender is een
tijdsdocument waarin allerlei religieuze, culturele, historische en praktische gegevens worden ‘bewaard’, als
een steuntje om ons collectief geheugen op peil te houden.
Op dinsdag 4 en 18 september zijn
twee bijeenkomsten over de rijke cultuurbron die de jaarkalender is. Op
dinsdag 4 september gaat het over de
kalender zelf, op dinsdag 18 september is er gesprek over hoe de kalender
hulpmiddel kan zijn voor een welbewust, spiritueel leven. Met een vleugje Franciscaanse spiritualiteit: dat we
de tijd niet nemen maar ontvangen.
Tijd en plaats 14.00 tot 16.00 in De
Regenboog Informatie en leiding ds
Kees G. Zwart. Opgave voor
1 september bij Harry Delemarre,
cluster.leren@kcregenboog.nl.

Zaterdag 30 juni is weer de muzikale manifestatie ‘Songs
of Freedom’ in de Hooglandse Kerk, naar aanleiding van
de viering van de afschaffing van de slavernij 155 jaar
geleden.

Meezingen met de Misa Criolla?
Het Regenboogkoor onder leiding van
Hendrik Vonk voert in de viering van
7 oktober om 10.00 uur de Misa Criolla
uit met gelegenheidsorkest. Vindt u
het leuk om mee te zingen en bent u al
wat bekend met de muziek, van harte
welkom bij de repetities. De eerste is
op woensdag 12 september. Belangstelling? Mail naar Susanne van de
Burgh: jansusannevdburgh@hetnet.
nl. Na de vakantie meer info!

Nog steeds behoefte aan Caritas?
De afgelopen jaren is de koopkracht voor veel inkomensgroepen er behoorlijk op vooruit gegaan. Toch blijft er, ook vanuit
de kerken, nog aandacht nodig
voor mensen met financiële problemen in Leiden, Zoeterwoude
en Stompwijk.
De Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) Leiden helpt net als
de PCI’-en van Zoeterwoude en
Stompwijk in schrijnende gevallen. Mensen kloppen aan voor het
betalen van de tandarts of andere
dringende zaken. We helpen ook
om huisuitzetting of afsluiting
van gas/licht/water te voorkomen. In Leiden werken we samen
met Stichting Urgente Noden en
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
18

De IPCI doet jaarlijks kort verslag, omdat het beheerde geld
ooit via collectes, giften en legaten bijeen is gebracht. In 2017
werd € 8.050,- besteed aan individuele hulp. De Bakkerij ontving € 2.500,- voor hun Zomerbonnenactie.
De IPCI Leiden zoekt naarstig
naar nieuwe bestuursleden om
het werk voort te zetten! Om financiële hulp te vragen of om u
te melden als bestuurder kunt u
een briefje sturen naar IPCI,
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden
of een e-mail naar ipcileiden@
gmail.com. Als u ons werk wilt
steunen: bankrekening NL23
ABNA 0566.3151.49 t.n.v.
IPCI Leiden.

Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018

‘Run Baby Run’ groot succes
Tijdens de Leiden Marathon hebben op 27 mei
25 lopers de 10 en 9 lopers de 21,1 kilometer in de gele
Babyhuisshirts de finish bereikt.
Met deze sponsorloop is maar liefst € 33.500,50 voor het
Babyhuis Leiden opgehaald. Dit huis komt eind 2018 aan
Steenschuur 17 en biedt opvang, zorg, begeleiding aan
(aanstaande) moeders met hun baby’s. Moeders die met
tijdelijke ondersteuning in staat zijn hun kind een verantwoorde verzorging en opvoeding te bieden, waarmee
uithuisplaatsingen worden voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.het-babyhuis.nl. Op de Facebookpagina
van het Babyhuis zijn meer foto’s van de lopers te zien.

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

Foto Ronald van der Niet

Ons kerkorkest

Ook wordt aandacht gevraagd voor moderne vormen van
slavernij in onze wereld. Vorig jaar trok dit muzikale festival met Afro-Amerikaanse muziek, zo’n 2500 bezoekers.
Ook dit jaar zijn er weer bekende artiesten. Hoogtepunt is
het optreden van het Songs of Freedom Projectkoor, met
gospelliederen, onder leiding van Tim Hermsen. Is zingen
je passie? Altijd al eens
willen meedoen met een
groot(s) koor? En zingen
met jazz-zangeres
Denise Jannah? Met begeleiding door de band
van Ronald Snijders?
Doe dan mee! Aanmelding kan via www.
songsoffreedom.nl.

Veel aanvragen
Zomerbonnenactie
Eind mei is de Zomerbonnenactie
2018 van De Bakkerij en Stichting
Urgente Noden Leiden afgerond. In
totaal 910 huishoudens zijn door
38 hulpverlenende instanties aangemeld. Er zijn ruim 3200 boodschappenbonnen ter waarde van €
10,- uitgereikt. Een onverwacht resultaat, er werd gehoopt dat het aantal aanvragen in een aantrekkende
economie met dalende werkloosheid
en afnemende instroom van vluchtelingen juist weer wat lager zou
zijn dan in voorgaande jaren. Dankzij de opbrengsten van de Kerstcollecte, bijdragen van fondsen en
diaconieën en inspanningen van enkele lokale subsidiënten, zijn ook
dit jaar alle aanvragen gehonoreerd.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

M25-dagje uit naar NEMO
Op Tweede Pinksterdag staan voor
de Petruskerk in Leiden 26 kinderen
vol spanning te wachten op de bus,
die hen naar Amsterdam brengt: naar
het Nemo Science Museum! Via JES
Rijnland en Vitalismaatjes konden
kinderen zich opgeven voor dit leuke
dagje uit. In Nemo hebben de kinderen samen met M25-ers een ontdekkingstocht gemaakt: een reuzen bellenblaas, zelf een tornado maken en
een grote kettingreactie. En in een
laboratorium scheikundige proefjes
doen! Aan het eind van de middag
heerlijk pannenkoeken eten in De
Bakkerij, gebakken door M25-ers.

Jaarverslag De Bakkerij 2017
Het Jaarverslag van De Bakkerij over 2017 is een kleurrijk
en beknopt overzicht van zorgen en zegeningen van het Diaconaal Centrum. Naast informatie over het verloop diverse
activiteiten van het Diaconaal Centrum is er in het verslag
ook aandacht voor enkele zorgelijke ontwikkelingen rond opvang van dak- en thuislozen en uitgeprocedeerde vluchtelingen in onze regio. Voor het eerst is dit keer een getalsmatig overzicht
opgenomen, met een beeld van het bereik van de activiteiten en hulpverlening
in en vanuit De Bakkerij. Het Jaarverslag staat op www.debakkerijleiden.nl.

Afscheid Jacqueline
Schoonwater
Foto Han de Bruin

Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Eind augustus gaat Jacqueline
Schoonwater met pensioen, na
ruim 30 jaar werk als diaconaal
werker in Diaconaal Centrum
De Bakkerij.
Haar afscheid wil ze liever niet
groots vieren, dus zonder afscheidsreceptie.
Het bestuur van De Bakkerij begrijpt dat velen
Jacqueline toch op een of andere manier willen
‘uitzwaaien’. Daarom komt er een afscheidsboek
waaraan ieder die dat wil een bijdrage kan leveren.
Als afscheidscadeau vraagt Jacqueline een bijdrage voor projecten in Roemenië, waar ze nog steeds
nauw bij betrokken is. Over het hoe, wanneer en
waartoe kunt u meer lezen in de brief van
Peterhans van den Broek, voorzitter van het
College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden, die op de website van De Bakkerij staat.

Rondom...
WK voetbal
Onze vijf populaire voetballers van
Marokkaanse afkomst zijn wél op het
WK Voetbal in Rusland, met het team van Marokko.
Oranje heeft zich niet geplaatst, zoals u weet. Ik denk
dat in Nederland de Marokkaanse ploeg veel wordt gevolgd. De Nederlandse voetballers met ook een Marokkaans paspoort zijn natuurlijk ook ‘van ons’.
Wat een tegenstelling met de wijze waarop moslims
doorgaans worden bejegend in onze samenleving: in
het algemeen, bij het zoeken naar werk, op straat, in
de buurt. Weinig toeschietelijke reacties door werkgevers en anderen. Daar komt nog bij dat de partij van
Geert Wilders, nota bene de één na grootste partij in
de Tweede Kamer, de Islam als godsdienst steeds wegzet als totaal fout. Met als toppunt het weerzinwekkende spotje in de ‘Zendtijd voor politieke partijen’
dat voor het journaal van zes uur regelmatig is te zien.
Ik kan het niet meer aanzien. Dat dit niet verboden kan
worden, betreur ik. Tja, vrijheid van meningsuiting.
Maar als ‘Partij van de Vrijheid’ zou je toch ook voor
‘vrijheid van godsdienst’ moeten zijn, denk ik zo.
Dat vooral jonge moslims meer met hun religie bezig
zijn, zoals blijkt uit een recente studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau, kan ik me voorstellen. Als er
weinig ruimte blijkt om gewoon mee te doen als Nederlandse moslim, zoek je mensen met dezelfde achtergrond meer op om je identiteit te versterken.
Volgt u ook onze voetballers van team Marokko op het
WK? Ik wel.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur,
ook voetballiefhebber
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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Elke keer gaan wij over een andere
heilige vertellen die met één van
onze kerken verbonden is. Weet
jij de naam van de kerk die bij
deze heilige hoort? Stuur dan een
email aan de kinderhoek: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com
Wie aan het einde van het seizoen
de meeste juiste antwoorden heeft
ingestuurd, krijgt van ons een
prijs!
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een priester een tussenpersoon is tussen God en
de gelovige mens?
● in de katholieke kerk een
priester altijd een man is?

een priester na zijn wijding ook in staat is om de
zes andere Sacramenten
(Eucharistie, Doopsel,
Vormsel, Biecht, Ziekenzalving en Huwelijk) toe te
dienen?
●

pastoor Broeders rector van de priesteropleiding in Vronesteyn bij
Voorburg is?
●

een priester een opleiding van 6-7 jaar aan een
priesterseminarie volgt?
●

een priester door een
bisschop gewijd wordt?

●

Knip uit en verzamel ze allemaal!

Heiligen van onze Parochie

Deel 7: Johannes de Doper (Sint Jan)
Johannes (Jan) droeg een kleed van kamelenhaar en at sprinkhanen en honing van de wilde bijen. Hij stond aan de oever van de rivier
de Jordaan en riep tegen de mensen: “Keer
je af van het kwaad, want Gods koninkrijk is
nabij!” Vele mensen kwamen naar hem toe
en hadden spijt van wat ze verkeerd hadden
gedaan. Toen dompelde hij hen in het water.
Daarom werd hij Johannes de Doper genoemd.
Ook Jezus, een neef van Johannes, kwam
om gedoopt te worden. Johannes vond het

vreemd en zei: “Eigenlijk moet Jij mij dopen!”,
maar Jezus wilde het toch. Toen vloog er een
duif boven het hoofd van Jezus en er klonk
een stem uit de hemel die zei: “ Kijk, hier is
Mijn Zoon, die Ik lief heb.” Later heeft Koning
Herodes Johannes gearresteerd en in de gevangenis gezet. Uiteindelijk werd
Johannes onthoofd. Toen Jezus dat hoorde
was hij heel verdrietig. Johannes zijn feestdag
is op 24 juni en in sommige plaatsen worden
dan Sint-Jansvuren ontstoken.

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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De wil van God onderscheiden
God wil dat alle mensen worden gered. Hiermee begon
de lezing van pastoor Smith
op 24 mei. Alles wat God wil
van ons op aarde, is omwille
van ons heil. De wil van God
kunnen we in verschillende
niveaus begrijpen.

●

Ron

Wedstrijd!

Jongeren Info

Allereerst is er de objectieve wil
van God. Dit zijn de geboden
waarvan God wil dat we die
opvolgen. Dit wil Hij niet om
ons te onderwerpen aan Zijn
almacht, God is immers niet
egoïstisch, maar Hij wil dat
we Zijn regels volgen opdat we
heilig worden. Daarnaast is
er de subjectieve wil van God,
die meer gebonden is aan onze
persoonlijke keuzes. Dit moeten we niet verstaan als, dat
God ons in elk klein dingetje
Zijn wil duidelijk maakt. Het
zal Hem immers niet uitmaken

AGENDA JongerenInfo
De Broeders van Sint Jan houden in de zomervakantie een
bikkeltocht in de Franse alpen
voor jongens 16+. Het is een
trektocht over hoge bergpassen en naar bergtoppen met
overnachtingen in de natuur.
Pater Elias geeft dan catechese. Info en inschrijven op
www.stjan.org.
Op 1 juli is een Midzomernachtmis, op het strand van
Zandvoort. Voor de Mis is
een maaltijd met zelf meegebracht eten en een groepsgesprek. Iedereen tussen 15
en 35 jaar is welkom! Info op
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.

Voor activiteiten van de
Coeliclub en RKJ Leiden:
zie hun Facebookpagina.

of je kiest voor groene- of zwarte
thee. De keuzes die we vanuit
Zijn wil kunnen doen, zijn een
scala van mogelijkheden die tot
ons heil en ook tot het heil van
anderen kunnen dienen. Verder kun
je ook de wil van God onderscheiden in grote keuzes die je maakt in
je leven, zoals een roeping tot het

Riet
Heemskerk (74)
Vrijwilliger H. Lodewijk

huwelijk of priesterschap. Maar om
Gods wil hierover te onderscheiden,
moeten we geduld hebben en veel
bidden.
Danny van Steijn

Vuurdoop voor vormelingen
De Hartebrug-vormelingen gingen op zaterdagochtend 19 mei al vroeg op pad
naar de Vuurdoop in de kathedraal in Rotterdam, als voorbereiding voor hun
H. Vormsel op 9 juni. Het was een geweldig spektakel. Na de opening door de
bisschop kwam zanger Mario de ‘zaal’ opwarmen met een mooi lied met de titel:
‘Heb jij de spirit’. De kathedraal zat stampvol en alle kinderen deden enthousiast
mee! Er was een mooie vuur-act, een theatervoorstelling, en je kon de toren op of
de gewelven in. Voor de begeleiders was er een geloofsgesprek met een medewerker
van het bisdom. De afsluiting
werd weer door Mario verzorgd met het ‘Vuurdooplied’
en de zegen van mgr. Van den
Hende. Vol inspiratie en met
mooie herinneringen aan
deze ochtend keerden wij
weer huiswaarts.
Maaike Elink Schuurman

Youth Gathering in Luxemburg

Van 25 tot en met 27 mei was de
Youth Gathering van de Religieuze
Familie van het Mens Geworden
Woord (zusters SSVM, paters IVE).
Elk jaar wordt er zo’n weekend georganiseerd.
Jongeren vanuit verschillende landen
komen dan samen in een klooster in
Luxemburg. Op vrijdagavond vertrok
ken we samen met de zusters vanuit
Den Haag in een volle bus. Het weekend bood een mooie afwisseling
tussen catechese, gebed, elkaar ontmoeten, en sportieve activiteiten. We
hadden vijf momenten van catechese.
Hiervan waren
twee vaste onderwerpen en drie
momenten die we
zelf konden invullen. Er waren ook
veel paters aanwezig die te allen tijde voor ons
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De priester
Wist je dat...

✄

Kinder Hoek

beschikbaar waren om te praten, voor
geestelijke begeleiding en natuurlijk
ook om biecht te horen. De zusters
stonden ook altijd klaar voor een gesprek. We hebben een grote processie
gelopen door het dorp met aansluitend Aanbidding. Buiten het gebed
en de verdiepende onderdelen, was
er ook tijd om plezier te maken. Elk
eetmoment werd gevolgd door recreatie. De jongens en meiden namen het
tegen elkaar op tijdens allemaal korte
podiumspelletjes. Ook was er een moment om ons volledig in te spannen
tijdens de sportmiddag. De paters en
zusters deden natuurlijk ook gewoon
mee! Het is prachtig
om te ervaren hoe
jongeren vanuit allemaal verschillende landen opstaan
voor hun geloof en
zich graag verder
willen verdiepen.
Loes Robroeks

Wat doe je?
Na de H. Mis van tien uur zorg ik voor koffie en thee
in de pastorie als het mijn beurt is en praat ik met de
mensen die hiernaartoe komen. Vooral met degenen
waar niemand bij zit. Dat is heel verrijkend. Ik sprak
een mevrouw die naar Hilversum moest verhuizen
vanwege haar mans werk. Zij vond onze kerk liefdevol, een echte gemeenschap. Dat had ze nog nooit
eerder meegemaakt. Verder maak ik de kerk schoon
en bezoek ik oudere mensen.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Ja, ik ben er gewoon zomaar ingerold. Tijdens de
H. Mis van pastoor Vreeburg heb ik ‘gecrèched’. Vervolgens vroeg zuster Maria Magdalena of ik de bruidjes die drie dagen meegingen naar Kevelaer wilde
verzorgen en kleden. Zijzelf werd daar te oud voor.
Als zij ging rusten, nam ik de kinderen mee voor een
ijsje. De kinderen sliepen in een heel oud hotel en
waren aan het keten. Het was daar altijd feest! En de
priesters… die deden geen oog dicht! In tijden van
nood werd ik gevraagd bij zuster Maria Magdalena
te werken. Zij kwam naar de Lodewijk en is vaak met
pastoor Vreeburg bij ons thuis geweest, om net als
anderen aan te sterken en nieuwe energie op te doen.
Te genieten van het uitzicht over de polder. Ik bezoek
haar nog steeds, ze is inmiddels 99 jaar.
Waarom doe je dit?
Ja, het komt op mijn pad en dan voer ik het uit, zo
goed als ik kan. Wij zijn Zijn werktuigen, Zijn handen en voeten. Ik plan dingen, maar soms gaan die
niet zoals ik gedacht had. Dat zal dan het werk zijn
van Onze Lieve Heer. Alles wordt voor je geregeld.
Achteraf zie je waarom, zie je de lijn in je leven. Dan
denk je: “Zo had het moeten wezen. Dat is voor mij
het beste geweest.”
Wat drijft je?
Naastenliefde. Het geloof. Dat je iets voor je medemensen en je gemeenschap doet. Onze Lieve Heer
is mijn drijfveer. Hij is alles. En als ik iets écht niet
kan doen, dan zorgt Hij er wel voor dat een ander het
doet. Mijn weg wordt echt gestuurd.
Wat betekent gebed voor je?
Het gebed is mijn belangrijkste drijfveer! ‘s Morgens
begin ik met bidden. Als ik dat niet doe, loopt mijn
dag niet. Ik ga elke dag naar de H. Mis, anders ontbreekt er iets aan mijn dag! Ik heb het gewoon nodig!
Ik kom uit een familie van bidders en sinds 25 jaar
heb ik thuis een eigen gebedsgroep. Bidden is alles.
Dat is heel belangrijk. Vooral nu heeft de wereld veel
gebed nodig.
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2018
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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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