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Bidden met beelden voor dierbaren
Bidprentjes voor dierbare overledenen. Iedereen kent ze. Maar
niet iedereen weet dat ze in
een eeuwenoude traditie staan
van devotieprenten. Kunsthistorica dr. Evelyne Verheggen,
medewerker van het Antwerpse
Ruusbroec-genootschap, houdt
hierover op zondag 28 oktober
om 15.00 uur in de Kapel van begraafplaats Zijlpoort een lezing.
Dat is niet toevallig op de zondag
vóór Allerzielen. Op Allerzielen
immers reikt vanaf kerkhoven over
de hele wereld een keten van gebed
voor onze overledenen. Ook onze
parochie doet natuurlijk mee.

Bidprentjes
En de bidprentjes? Verheggen: “Ze
horen bij de devotieprenten, prenten
die in de Noordelijke Nederlanden
vanaf de 17e eeuw voornamelijk werden gebruikt door geestelijke maagden. Deze vrouwen, in de in de volksmond ook wel klopjes of begijnen
genoemd, kozen voor een religieus
leven in de wereld. De prentjes dienden hen als hulpmiddel bij het gebed
en ter verbeelding van het geloof. Ze

werden door de vrouwen aan de achterzijde van boodschappen voorzien en uitgedeeld. Zo ontstonden
doodsprentjes, communieprentjes,
priesterwijdingsprentjes, enzovoort. Pas in de 19de eeuw nam de
rest van de wereld dit gebruik over.”

Beeld van het katholieke geloof
Hun belang? Verheggen: “De prentjes
geven een goed beeld van het katholieke geloof in de dagelijkse praktijk
van vroegere eeuwen. Ze vertellen
over geloof, hoop en liefde. Menselijke emoties zijn van alle tijden en de
prentjes zijn bij uitstek erop gericht
om het gemoed te bewegen en te
helpen. Ieder prentje vertelt een
eigen verhaal in verbondenheid met

Christus, Maria, de heiligen en de
naaste mens.” Verheggen vond voor
haar lezing ook Leidse devotieprenten.

Allerzielen in onze parochie
Op vrijdag 2 november om 16.00 uur
is een gebedsdienst onder leiding van
diaken Clavel voor de overledenen in
de Zijlpoortkapel. Aansluitend is de
zegening van de graven. Op de pagina’s
van de parochiekernen staan de vieringen rond Allerzielen. Kijkt u voor de
plechtigheden op de begraafplaatsen
op de pagina’s 9, 10 en 11.

Regio Zuid bijeenkomst op 10 november

Tevredenheid over Rondom de Kerk

In vervolg op de bijeenkomst van 17 februari bent u opnieuw uitgenodigd
om elkaar te ontmoeten op een regiomiddag van Regio Zuid. Alle parochianen van de Hartebrug, Lam Gods en Sint Petrus zijn van harte welkom op
zaterdag 10 november in de Sint-Petruskerk. Het programma: van 15.00 tot
17.00 uur uur ontmoeten en bezinnen. Daarna is er een eenvoudige soepmaaltijd met nadien aansluiting om 19.00 uur bij de Eucharistieviering.
Voor nadere informatie en aanmelding, zie de lokale informatiebladen.

Zo’n 40 mensen vulden de enquête over ons blad in.
Tevredenheid alom! Wel weinig respons, maar er zijn
wel waardevolle ideeën aangedragen. Een uitwerking van de enquête komt nog op onze website www.
petrusenpaulusleiden.nl. Veel respondenten denken
dat Rondom de Kerk (te) duur is. Alvast ter informatie:
een exemplaar van Rondom de Kerk kost 10 eurocent.

Thema
‘Waar leeft
de Kerk’?

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 13 29 54 36.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, open
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
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, pwmarlenefalke@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Met langdurig
ziekteverlof.
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Boete door Gebed en Vasten - Oproep
van de paus

Sacrament van Boete en
Verzoening herontdekt

Op 20 augustus schreef paus
Franciscus een indrukwekkende
brief aan alle katholieken. Daarin
benoemt hij de ernst van het seksueel misbruik, de geslagen wonden
en de begane zonden.

Het is een van de wonderlijke tekenen van de tijd. Wie
had 30, 20 jaar geleden kunnen denken dat biechten
weer herontdekt zou worden? De wat oudere generatie
kan zich nog herinneren dat de biecht ‘verdween’ uit de
kerken. Heel vaak klonk: “Biechten is toch afgeschaft?”

De paus legt uit dat wij binnen de
Kerk ‘één lichaam’ vormen. Daarom
vraagt hij alle katholieken om boete
te doen door vasten en gebed.
Want, zegt hij, boete doet ons dieper het aangedane leed beseffen, de
ernst van de zonden, en ook onze
eigen zondigheid.
Deze brief is in zijn geheel te lezen op
www.rkdocumenten.nl onder: Aan
het volk Gods, 20-8-2018.

Bisschoppenconferentie
Daarnaast heeft hij alle voorzitters
van de bisschoppenconferentie naar
Rome geroepen voor een overleg in
februari. De paus schaart zich helemaal achter het zerotolerance beleid
van zijn voorgangers. Gelukkig blijken de maatregelen van de afgelopen decennia effect te hebben. En
waar grenzen overschreden worden,
wordt ook de rechtelijke macht ingeschakeld. Onze huidige bisschoppen

volgen deze duidelijke lijn. Wat zij
al gedaan hebben is te lezen op de
website van de Nederlandse Kerkprovincie: www.rkkerk.nl. Leest u dat,
want in de media zult u hier niets
over vernemen.
Ook onze parochie volgt de oproep
van de paus door 7 boetedagen te
houden, op de eerste vrijdagen van
de maand. Twee zijn er al geweest,
er volgen er nog vijf: 2 november, 7
december, 4 januari, 2 februari en 2
maart. Lees daarover hieronder en op
pagina 3. 
Pastoor Smith
Uit de brief van paus Franciscus:
“Een besef van zonde helpt ons om de
fouten, misdaden en wonden uit het
verleden te erkennen en maakt ons in
het heden meer open en toegewijd op
weg naar hernieuwde bekering.”

Een getuigenis vanuit onze parochie
Ik ben katholiek. Het doet mij pijn
en verdriet te lezen over seksueel
misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania en in Australië.
Ik erken het en ik veroordeel het.
Het doet mij pijn en verdriet te lezen
dat mensen door het lezen van deze
publicaties zich laten uitschrijven
uit de Kerk en hiermee Jezus de
rug toekeren en al het goede waar
Hij voor staat.
Maar... wat
kan ík doen?
“Boetedoening
door vasten en
gebed’’, zegt de
paus. Ik ben op
vrijdag minder
gaan eten, wel
wat, want ik
moet wel alert
zijn op mijn

werk. Ik ben die dag niet gaan ‘appen’, iets wat ik héél graag doe. Mijn
offertje. En ik ben naar de Boete-mis
gegaan die elke eerste vrijdag van de
maand in de Lodewijkkerk wordt gehouden. Een Mis, zonder vredewens,
want het is een Mis van extra inkeer.
Na de Mis baden we beurtelings de
boetepsalmen, de eerste zin door de
diaken en de pastoor, de tweede door
ons als volk.
Naast mij was
het Kruisbeeld.
Ik mocht Hem
vereren, Zijn
wonden kussen.
Ik ben katholiek. Ik geloof
in Jezus en in
de Kerk als Zijn
Bruid.

Het ís te zien, en het ís te horen. Het
Sacrament van Boete van Verzoening is herontdekt. Waar het aangeboden wordt, komen mensen. Dat
is in Leiden zo, maar ook elders. Op
bedevaartplaatsen, bij jongerenbijeenkomsten, bij de nieuwe kerkelijke
bewegingen … Door oud én jong!

Innerlijke wonden
Daarbij sluit de recente rij van publicaties aan over de biecht. Bijv. Genezing van innerlijke wonden; Praktische
gids bij het sacrament van boete en
verzoening en 7 Ontdekkingen over de
biecht. Wie volgt wat de paus dag na
dag zegt (en niet alleen de geciteerde
oneliners door de media), hoort hem
zeker één keer per week verwijzen

De Boetevrijdagen
“Boete door Vasten en Gebed”, zegt
de paus. Op de eerste vrijdag van de
maand betrachten we een zelfgekozen vorm van Vasten. ’s Avonds is er
een Mis in de H. Lodewijkkerk om
19.00 uur met speciale voorbede, en
erna bidden we boetepsalmen met
de mogelijkheid om het Kruisbeeld
te vereren: Christus’ wonden zijn én
teken van de zonden én bron van genezing. Zo geven we als parochie gehoor aan de oproep van de paus (zie
pagina 2). Natuurlijk is het aan een
ieder om er op eigen manier gehoor
aan te geven. Maar de ervaring leert
dat het ‘samen’ altijd helpt, zoals ook
gebleken is uit de volle kerk op de
eerste twee boetevrijdagen.

naar de biecht. De huidige tijd is
een tijd waarin iedereen diepe innerlijke wonden oploopt. Of dat nu
door anderen wordt aangedaan, of
door een dwingende competitiedrang, het niet geliefd worden, omdat men niet meer kan liefhebben.
Daarnaast weten we niet meer wat
zondigen is, maar we doen het wel.
En vragen ons dan af waar die innerlijke onrust en ontevredenheid
vandaan komt, dat harde oordelen
over anderen, en zij over ons. Jezus
kent de mens en weet dat wij een
Sacrament als dat van de Biecht
nodig hebben. Daar doorheen vergeeft Hij en geneest Hij. Daarom ‘is
het er nog’, of beter gezegd, ‘is het
altijd gebleven’.

De drempel over naar
de biecht
Je kunt op een van de vaste tijden
naar de biechtstoel komen, of een
afspraak maken met een priester
voor een biecht in een spreekkamer
of thuis. De biecht begint met het
Kruisteken en er volgt een kort zegengebed door de priester. Daarna
belijdt je je zonden. Belangrijk is hier
het besef dat je tegen de Heer spreekt
en niet zozeer tegen de priester. Als
het lastig is om iets te verwoorden,
kan de priester altijd helpen. Na de
belijdenis zal de priester nog een helpend woord spreken en een penitentie geven. Dan volgt de absolutie en
heeft de Heer je zonden vergeven. We
voelen ons ‘tien kilo’ lichter …

Biechtgelegenheid in de parochie
De vaste biechttijden zijn op woensdag van 18.30 tot 18.55 in de Sint-Josephkerk, donderdag na de Middagmis in de Hartebrugkerk en zondag van 17.00 tot
17.50 in de H. Lodewijkkerk. U kunt natuurlijk altijd contact opnemen met pastoor Broeders of pastoor Smith voor een biechtafspraak.

In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
Biechtpraxis, genade

Veel belangstelling
voor de biecht.
(WJD Madrid, 2011)

Een genadevol Sacrament
Dat zien we ook in onze parochie.
Tijdens de vaste biechturen wordt
wekelijks gebiecht en sommige dagen
is er zelfs een rij!
Ook in voorbereiding
op Kerstmis en Pasen
wordt van deze en de
extra biechtgelegenheid goed gebruik
gemaakt. En naast
dit alles zijn er nog
de aparte afspraken
voor een biecht,
week in week uit. De
Biecht is altijd een
genadevol Sacrament.
Pastoor Smith

In gedachten
Allerheiligen
vandaag willen wij bijzonder
aan onze Heiligen denken
zij laten ons niet alleen en
kunnen ons heel veel schenken
zij bidden voor ons in de Hemel
hun voorspraak bij God is groot
zij weten wat wij verlangen
en zij kennen al onze nood
wij blijven met hen verbonden
en vragen hun voorspraak aan
zij zullen met onze gebeden
naar de Allerhoogste gaan
wanneer wij hun voorbeeld volgen
en doen wat God zal behagen
dan zullen wij zeker verkrijgen
wat wij hen vertrouwvol vragen
José Simons-Castelein
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Een dag uit het leven…

‘Beter Horen’!
Plantsoen 25

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl
Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

Begraafplaats Rhijnhof

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.

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

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

O

E

T

E

R

W

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

Hét adres voor religieuze geschenken

O

U

D

E

onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

RELIGIAONLINE.NL
Wij zijn telefonisch te bereiken
onder nummer 06 44 010 579
E-mail: religialeiden@gmail.com
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Geen reclame voor gehoorapparaten, maar het thema
van een impuls-dag over roepingenpastoraat op
7 november in Utrecht: de geloofsgemeenschap als
omgeving om Gods roepstem te leren verstaan.
Aandacht geven aan roepingen vraagt binnen parochies
en religieuze gemeenschappen een permanente zorg en
verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk aan het kerkelijk leven van iedere geloofsgemeenschap verbonden is.
Maar ik zie de roeping breed: ieder mens zoekt zijn roeping in zijn leven. Wat heeft God met mij voor?

Missieposten

Op sommige dagen vinden beide kanten van wat
een geloofsgemeenschap
gaande houdt, een plek in
mijn agenda. Op 1 oktober
vierde de priesteropleiding
Vronesteyn haar 30ste verjaardag waarvoor rector
Walter Broeders (ook onze
pastoor!) allerlei gasten
had uitgenodigd onder wie
de bisschop.

Foto: Peter van Mulken

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

BMS Notarissen

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

In Californië zijn door de Franciscanen in de 18e eeuw missieposten gesticht. Bij aankomst plantten zij een kruis op de plek
waar zij verbleven, vierden de Eucharistie in welke omstandigheden zij zich ook verkeerden en maakten goede contacten
met de bevolking. Aan hen wilden zij het Evangelie verkondigen. De missieposten lagen een dagreis ver van elkaar, zodat
ze goed te bezoeken waren te paard in die tijd. Pater Junipero
Serra die het hele project leidde, reisde deze posten af om leiding te geven aan het geheel en de broeders te bevestigen en te
inspireren. Op sommige plekken zijn de oude missieposten in
de huidige tijd parochiekerken geworden of zelfs kathedralen.

Zending
Wij christenen hebben een zending, de verkondiging van het
Evangelie, de bekering van onze harten naar God, naar zijn
liefde voor iedere mens: eeuwig leven. En eeuwig leven begint
in het hier en nu, in de zorg en liefde voor elkaar, in onze
bereidheid uit te spreken en te doen naar God. Het Rijk van God
opbouwen! Geen gemakkelijke weg, maar de Heer voedt ons alvorens Hij ons zendt. Hij roept ons om Zijn medewerkers te zijn.

Kracht
De paters uit de missieposten van toen haalden hun kracht
uit de Eucharistie, het gebed en de contacten met elkaar, die
hen verrijkten en niet ontmoedigden bij moeilijke omstandigheden. Wij mogen ook de kracht halen uit de Eucharistie, het
gebed en de ontmoetingen met elkaar, elkaar niet loslaten,
maar juist elkaar opzoeken, bemoedigen en inspireren. Als
gemeenschap zorg dragen voor elkaar en elkaar helpen elkaars roeping te vinden. Een verantwoordelijkheid voor eenieder. En dat begint met ‘beter horen’, naar het Woord en naar
elkaar in de gemeenschap waarin wij wonen en werken.
Pastoor W. Broeders

Dank jullie wel!
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken die mij tot steun is geweest tijdens mijn depressie. Ik heb vele appjes, kaarten, bloemen
en warme groeten mogen ontvangen waar ik zeer dankbaar voor ben
en die me door een moeilijke periode heen hebben geloodst. Inmiddels gaat het een stuk beter met me en ben ik weer voorzichtig een
aantal uren per week aan het werk, wat me echt goed doet.
Met vriendelijke groet, Bas van Pampus, pastoraal werker

Roepingen zijn belangrijk
voor de kerk (zie hiernaast)
en zeker ook voor onze
parochie waar het me steeds
meer moeite kost voorgangers te vinden voor de weekendvieringen. Na de mooie Eucharistieviering in de H. Martinuskerk in Voorburg ging ik snel
door met de metro naar Rotterdam: daar was een informatieavond belegd door het bisdom over de nieuwe software pakketten voor alle parochies in Nederland. Daarin moet vanaf 1
januari de boekhouding staan (in Exact Online) en liefst per
die datum ook de ledenadministratie (in Docbase). Beide zijn
van groot belang om een parochie draaiende te houden en met
steeds minder en steeds grijzere vrijwilligers kunnen we niet
zonder automatisering.
Rector Broeders presenteert tijdens
de feestelijke viering van het 30-jarig bestaan van Vronesteyn op 1
oktober het magazine, dat ook
naar de parochies is verzonden.

Pastoraal werkers terug
Roepingen zijn een kwestie van langer adem (ook op
Vronesteyn duurt het jaren voor je priester bent) maar met
de introductie van de nieuwe software moet het veel sneller
gaan! Het tijdpad is zeer ambitieus en er zijn altijd mensen
die roepen dat het onhaalbaar is. Toch gaan we het proberen
en we rekenen alvast op uw begrip als niet alles helemaal goed
gaat rond de jaarwisseling. Dat de aangescherpte wetgeving
rond de privacy het leven in de parochie ook ingewikkelder
maakt, hoef ik u vast niet uit te leggen.
Priesters mogen dan schaars zijn, onze pastorale werkers hebben we gelukkig weer terug! Bas van Pampus krabbelt voorzichtig weer op en Marlène Falke is na haar sabbatsverlof vol
energie en goede moed weer aan de slag gegaan op 1 oktober.
Zij is in het Leidse op dinsdag, woensdag en vrijdag en heeft
een nieuw mailadres: pwmarlenefalke@hotmail.com. Het
zal in de parochie gaandeweg weer gonzen van de activiteiten. U hoort en leest er de komende tijd meer over.
Tot slot noem ik twee zaken waarover ik vaker schrijf: het vinden van nieuwe parochiebestuurders (ook een roeping!) en
het besluiten welke Leidse kerkgebouwen nog passen in onze
toekomstvisie. Op beide vlakken moeten we stappen zetten
vóór de Kerst.
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie

www.petrusenpaulusleiden.nl
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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.
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.

Komt u meedoen aan …
1 Allerheiligen
en Allerzielen

We vieren de
Vigiliemis van het
Hoogfeest van
Allerheiligen op
31 oktober om
19.00 uur.
De overledenen
vanuit de Josephgemeenschap ge
denken we bijzonder op 4 november aan het eind van de
Mis. Er is daarna ook een moment van aanbidding.

2 Nachtmiskoor
Zoals de afgelopen jaren kunt u mee repeteren
voor de Nachtmis en dan natuurlijk ook meezingen bij de Nachtmis. De eerste repetitie
is op 14 november om 20.00 uur. En de woensdagavonden erna.
De Nachtmis is op 24 december om 21.30 uur.
Info en opgave bij Ton Cremers: ton@cremers.
me

3 Haïti brunch
Een week voor Kerstmis is de Haïti-brunch.
Zondag 16 december, na de Mis. De band met
de Sint Josephparochie op Haïti is in de loop
der jaren alleen maar hechter geworden. Én
de noden daar blijven urgent. Pastoor Verdieux
op 21 augustus: “De situatie in Haïti is nu verschrikkelijk. Te veel armoede, te weinig werk.
De parochie heeft nu een tekort aan drinkwater. Een put is noodzakelijk voor de school. Met
Gods hulp kunnen we ons werk blijven doen.”

Eind van het kerkelijk jaar - blijk van waardering voor vrijwilligers
Op zondag 25 november, Hoogfeest van
Christus Koning, zetten we al onze fantastische
vrijwilligers in het zonnetje. De Sint Josephkerk floreert mede dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Al deze mensen - koorleden, misdienaars, catechisten, schoonmakers, kosters,
klussers, collectanten, lectoren, koffieschenkers, kinderwoorddienst-begeleiders, poet-

Plannen voor de pastorie studentenhuis gezocht
Al jaren wonen er studenten in de pastorie. Een bijzondere plek om je studietijd door
te brengen, zo onder de toren van de Sint
Joseph. Maar in 2019 gaat de pastorie op een
manier gebruikt worden, die nog beter past
bij een kerk-woning. Eerder heeft u kunnen
lezen dat er een communauteit van zusters
komt wonen. Meer informatie volgt spoedig.
Met de huidige bewoners is nu een goede afspraak gemaakt, zodat het pand eind augustus
2019 gegarandeerd leeg is. De meesten van
hen studeren af en zullen een andere woning
zoeken. Zeven zijn nog volop met hun studie
bezig en willen graag gezamenlijk elders gaan
wonen. Mocht u een idee of suggestie hebben
voor hen, dan horen we dat graag. Daarmee
zou u hen en de Sint Joseph helpen.
Informatie hierover kunt u bij Stefan Tax vragen:
stefantax@hotmail.com

4 Van parochie voor parochie
In de maand december verzamelen we boodschappen voor gezinnen die het niet breed
hebben. We maken daar een leuk Kerstpakketje van. Ook vergeten we de ouderen niet
van onze parochie.

5 Avond van Barmhartigheid
Ter voorbereiding op Kerstmis is op 17 december om 19.00 uur H. Mis, met aansluitend tot
21.00 uur vrij in- en uitlopen, een avond van
Barmhartigheid, waarbij we Jezus in de Aanbidding kunnen ontmoeten. Er zijn stiltes, tussendoor worden mooie liederen gezongen. Er
zijn twee priesters voor het Sacrament van
Boete en Verzoening. Van harte aanbevolen.
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sers, diaconiewerkgroep, huisbezoekgroep …
- zijn wij enorm dankbaar. We hopen dat u allemaal op dit Hoogfeest aan het eind van het
kerkelijke jaar naar de Heilige Mis komt en nadien ligt er voor u als vrijwilliger een attentie
klaar.
Pastoor Smith en leden van de
Beheercommissie en Pastoraatgroep

spijt hebben over wat wij niet goed deden,
zal Hij ons altijd vergeven. Als God zo van óns
houdt, is het goed je te realiseren dat Hij ook
zo van onze medemens houdt. Hoe kunnen wij
op onze beurt zo liefdevol voor de ander worden? Door te leven voor de ander, die meer te
waarderen, goede woorden te spreken en te
bevestigen dat de ander een bemind kind van
God is. Hierbij is Gods hulp nodig. Die ontvangen we in het gebed en door te luisteren naar
Zijn stem. Gelukkig leven is leven voor God en
voor de ander.
Annelies Cremers.

Zaterdag 3 november, 1 december 10.30 uur
Pater Pio gebedsgroep, ( jan. niet)
Woensdag 14 november, 12 december 19.00
uur Mis Sint Josephvrienden
Zondag 25 november Christus Koning – presentje voor de vrijwilligers
Maandag 17 deceber 19.00 uur Avond van
Barmhartigheid (zie links))
Kerstavond 17.00 uur Gezinsviering (Geen Mis of
Communie) 21.30 uur Nachtmis met projectkoor
Kerstmis 11.30 uur Hoogmis met Magnificatkoor
2e Kerstdag 11.30 uur Mis met samenzang.
2e en 3e Kerstdag 13.00-15.00 uur bezoek aan
grote Kerststal.

Zondag

Henri Nouwen schreef een mooi boekje:
Parel in Gods ogen. Hierin laat hij zien dat God
onvoorwaardelijk van alle mensen houdt. De
naar God zoekende mens heeft in zijn hart
een blauwprint van God: de waarheid van de
liefde. In de Bijbel staat dat God ons kent (o.a.
psalm 139) en dat God barmhartig is: als we

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

Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 – 18.50 uur.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Na zijn diakenwijding hier in de Lodewijkkerk,
bleef diaken Schmidt tien jaar lang actief verbonden met deze parochie. Daarnaast verrichtte hij op verschillende andere plaatsen zijn
diakentaken. In de overlijdenscirculaire van
het bisdom staat: “Diaken Cas Schmidt was
een bescheiden mens, vriendelijk en zorgzaam
in de omgang. Hij heeft zijn diaconaat gestalte
gegeven in trouw aan de Kerk, in doorleefde
verbondenheid met Christus Dienaar.” Degenen die hem gekend hebben, zullen dit van
harte beamen. Dat hij nu, mede op voorspraak
van Sint Lodewijk, de eeuwige vreugde mag
binnen gaan.
Pastoor Smith

Bijzondere Latijnse Vespers
Willibrordus en Nicolaas

het hoofdaltaar gecelebreerd worden. Dat is
een mooie wijze om zichtbaar te maken dat
we samen uitzien naar de komst van de Heer.
Allen, gelovigen, acolieten en misdienaars,
diaken en priester zijn dan naar eenzelfde richting gekeerd. Als volk Gods verwachten we Zijn
komst.
Juist in deze periode, die voor de Kerk niet
makkelijk is (welke periode was dat wel?),
is het belangrijk naar Hem uit te kijken. De
H. Mis is geen ‘onder onsje’, geen gesloten cirkel ook al staat Jezus centraal, maar een openheid voor Hem. Hij leidt ons de toekomst in
tot aan Zijn Wederkomst. Tegelijk vraagt deze
gezamenlijke gekeerdheid van ons allen een
ingekeerdheid, een beschikbaarheid ons door
Hem te laten gidsen ‘waarheen Hij wil’ (Zie
Openbaring 14,4). Dat is de houding van Maria,
de Vrouwe van de Advent.
Gezegende voorbereiding op Kerstmis én op de
Wederkomst van de Heer.
Pastoor Smith

Koffie en Kids
Vrijdagmorgen, de koffie staat klaar. Er is een
oppas voor de kinderen, zodat de ouders ook
even apart kunnen praten en naar een korte inleiding kunnen luisteren, met een moment van
gebed in de kapel. Maar… dit keer komt er een
bijzondere gast! Hoor wie klopt daar…
Vrijdag 30 november van 9.30 tot 11.30 uur.
Info: gezininleiden@gmail.com en 06 19460227.

Extra aandacht voor

Vaste Missen

Gods geliefd kind zijn

Diaken Caspar Schmidt
overleden

Regio Noord

wachten of voor ouders met een kinderwens.
Maria zelf is een ‘afgesmeekt’ kindje geweest
door de heilige Joachim en Anna. En het Kind
dat Maria draagt, is bovenal een geschonken
Kind, afgesmeekt ‑ bewust of onbewust - door
de hele mensheid, die om verlossing vraagt.
Het is een ‘gulden’, gouden Mis, want men zei
dat het vroeg ter kerke gaan extra ‘verdiensten’
gaf. Dat is waar. Maar we gaan niet per se naar
de Mis omwille van de ‘verdiensten’, maar om
ons goed voor te bereiden op het Hoogfeest
van de Geboorte des Heren.
Pastoor Smith

Extra aandacht voor

Zaterdag 3 nov. Latijnse Vespers Sint Willibrordus (zie links)
Dinsdag 6 nov., 4 dec. Opus Dei voor dames
Woensdag 21 nov., 19 dec. Opus Dei heren
Zaterdag 1 dec. 16.00 uur Latijnse Vespers van
Sint Nicolaas (zie links)
Dinsdag 18 dec. Na de Avondmis extra biechtgelegenheid
Woensdag 19 dec. Gulden Mis (zie links)
Zaterdag 22 dec. na de Ochtendmis tot
11.00 uur extra biechtgelegenheid
Kerstavond 19.30 uur Nachtmis Latijn – Nederlands
Kerstmis 10.00 uur Hoogmis Latijn
2e Kerstdag 10.00 uur Mis Nederlands – Latijn.

Vaste Missen
Zondag

Gulden Mis 19 december 7 uur
Op zaterdag 3 november zingt de Schola
Laudunensis de Vespers van Sint Willibrord,
patroon van ons land; op zaterdag 1 december
de Vespers voor Sint Nicolaas, op verzoek van
het Leidse St. Nicolaasbroederschap.
De Schola Laudunensis zingt bij voorkeur uit
oude handschriften. De muziek voor beide
vespers is geput uit het Delftse Cantuale
Novum uit 1566 dat het koorgebed bevat van
het Utrechtse bisdom, zoals dat was vóór de
liturgische vernieuwingen van het Concilie van
Trente. De aanvangstijd is 16:00 uur. Agens is
diaken Clavel.
Vincent Wintermans

Samen uitzien naar de Heer
Vanaf de eerste Adventszondag, 2 december,
tot aan Kerstmis, zullen de HH. Missen aan

Voor dag en dauw naar de Mis. Alsof we met
Maria en de goede Sint Jozef onderweg gaan
naar Bethlehem. De kaarsjes in de kerk wijzen
ons de weg. Het ‘gulden’ licht neemt ons al een
beetje mee naar de Kerstnacht.
Maria is in verwachting. Van oudsher is deze
Mis een Mis voor moeders die een kindje ver-

10.00
17.00
18.00

Hoogmis Latijn of Latijn/Nl. met kinder
woorddienst en erna koffie
Aanbidding en biechtgelegenheid/
Adoration and Confession
English Mass

Door de Week
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		

9.00
19.00
9.00
19.00
19.00
9.30

(Tridentijnse Mis)

Eucharistische aanbidding
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		

14.00 – 23.00
7.00 – 14.00
17.00 – 18.00

Biechtgelegenheid
Zondag		

17.00 – 17.45.

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
paro

Na plaatsing van een AED in
uw kerk is het nu tijd voor een
Training Reanimatie & AED!

ch

ie

ke

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

Neem contact met ons op!

Uitvaartverzorging

Levendaal 103 - Leiden

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

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

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

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

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

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

WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

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.

Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.
Technisch Installatie Bedrijf DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Rijndijk 3a - 2394 AA Hazerswoude - 071-341 9117 - info@tibdeboer.nl
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TIBDEBOER.NL

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.

Allerzielen in het Licht

www.Levensreddend.nl | 06 100 889 18
De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.

rn

Regio Oost

Allerzielen (feest
van alle zielen)
is de dag waarop
in de RoomsKatholieke kerk
alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest
wordt al sinds de
twaalfde eeuw
op 2 november
gevierd op de
dag na Allerheiligen. Allerzielen is een dag van
gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan. Bij het afscheid van onze dierbaren
steken we altijd kaarsen aan, met het licht
van onze Paaskaars, het symbool van de verrezen Christus. Niet de dood, niet het verdriet
heeft uiteindelijk het laatste woord, maar het
Licht! Ook al is uw geliefde ergens anders begraven of gecremeerd, we kunnen met elkaar
op 2 november op de begraafplaats naast De
Goede Herderkerk het Licht delen, zien, voelen
en beleven. Graag ontmoeten wij u bij een korte viering in de kerk om 19.30 uur. Het JongerenMiddenkoor zal deze viering muzikaal omlijsten. De parochianen die dit jaar zijn overleden,
worden met name genoemd. Maar natuurlijk
herdenken we al onze dierbare overledenen.
Aansluitend gaan wij met pastoor Broeders
naar het kerkhof voor gebed, het zegenen van
de graven, de wensboom, gedichten en samenzang. Iedereen is van harte welkom.
Werkgroep Allerzielen in het Licht

Parochiedag 2018
De jaarlijkse Parochiedag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 18 november. Uiteraard beginnen we met een Eucharistieviering met al onze
koren. Wilt u een bijdrage leveren aan deze
dag? Benader dan een lid van de Pastoraatgroep of de Beheercommissie.

Samenwerking in Regio Oost
Zowel de Pastoraatgroepen als de Beheercommissies in de regio Oost van de parochie werken steeds intensiever samen. Door de fysieke
afstand tussen Stompwijk, Zoeterwoude Dorp
en Zoeterwoude Rijndijk plus Leiderdorp is het
niet altijd vanzelfsprekend om zaken samen op
te pakken maar de intentie is er om van elkaar

te leren en waar dat kan samen op te trekken.
Onlangs zijn binnen de Beheercommissies werkgroepen gevormd rond Financiën, Bouwzaken
en Communicatie. Genoemde onderwerpen zijn
eerste speerpunten in wat we samen al snel
kunnen oppakken. We houden u op de hoogte!

Wijzigingen in PG en BC
Als gevolg van drukke werkzaamheden heeft
René Soullié enige tijd geleden het besluit genomen om te stoppen met zijn werkzaamheden
voor de Pastoraatgroep. Natuurlijk respecteren
wij dit besluit en danken wij René hartelijk voor
zijn inzet binnen onze parochiekern. Inmiddels
is de Pastoraatgroep versterkt met een voor
trouwe kerkgangers bekend gezicht. Heleen
Brouwer, jarenlang lectrice in De Menswording
en nu in De Goede Herderkerk, is met veel enthousiasme toegetreden tot deze actieve groep.
De Beheercommissie is sinds afgelopen zomer
versterkt met Michel Coene, ook bepaald geen
onbekende voor de meeste parochianen. Michel
vervulde, naast de rol van koster, al een aantal
jaren diverse beheertaken binnen onze parochiekern. Een welkome versterking!

len in onze Nieuwsbrief te schrijven, flyers uit
te delen, bij de mededelingen de collectes en
andere acties aan te kondigen en om met de
mandjes bij de kerkdeur te staan om uw milde
gaven in ontvangst te nemen voor Missie- en
Ontwikkelingsdoeleinden. In MOV staat ook de
V van Vrede. Vandaar dat ze ook de Vredeswake
op de Internationale Dag van de Vrede onder
uw aandacht brengen. Ook diaconale taken nemen zij op zich: de jaarlijkse kledinginzameling
voor Sam’s Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood
en levensmiddelen inzamelen bij de MCD in
Zoeterwoude-Rijndijk voor de Voedselbank. Zij
werken nauw samen met de Diaconale Commissie Medemens van De Goede Herder en zijn
ook vertegenwoordigd in het Parochiële Diaconaal Beraad van de parochie HH. Petrus en Paulus, dat samenkomt op het Diaconaal Centrum
‘De Bakkerij’ aan de Oude Rijn in Leiden. Wij
zijn trots op onze MOV-werkgroep!

De MOV-werkgroep stelt zich voor
Op bijgaande foto staan de dames die onze
MOV-werkgroep vormen: Stephanie Jägel,
Nettie Vroonhof, Regina Krowinkel en Marike
Jekel Zij zetten zich met hart en ziel in om hun
medeparochianen in te lichten over allerhande
missionaire acties. Zij doen dit o.a. door artike-

Agenda

Vieringen

Weblog Uit de Schaapskooi
Wekelijks verschijnt onze weblog Uit de Schaapskooi: www.parochiekerndegoedeherder.nl

aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen
met Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

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

Gedoopt:

Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel
Woord- en gebedsdienst.

Overleden

Op de tweede woensdag van de maand 10.00 uur
Eucharistieviering met pater Van Ulden. 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 3 november en 8 december . Voor

Lucas Hendrik Hubertus Crans op 9 september.

12-09
19-09

22-09

David NIeuwenburg, 	
83 jaar
Francisca Jacoba Maria Mensen van Dam,
89 jaar
Caspar Wilhelmus Maria Schmidt, 90 jaar.

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Michel Coene,
Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo Rump,
Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Heleen Brouwer, Stephanie Jägel,
Jeaneke van der Hulst, Hans Kruidenberg.

www.parochiekerndegoedeherder.nl
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SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS

Regio Oost

Kerk: 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 van10.00 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.

Allerheiligen/Allerzielen

Vervolg herinrichting Sint Jan

Allerzielen

Allerzielen is veel meer dan een kerkhofdag.
Geen dag van alleen maar treuren om het verlies en gemis van geliefden, maar een dag van
verder kijken. Verder dan het verdriet en verder dan de lege plek in huis. We mogen ook
door het verdriet heen het geschenk zien van
goedheid, vriendschap en liefde die mensen
voor jou geweest zijn. Dat geschenk kan niemand ons ontnemen. Wij mogen het bewaren,
koesteren, en verder leven. Want het heeft
ons mede gemaakt tot de mens die wij zijn.
Allerheiligen spreekt van ‘heel-gemaakte’ helende mensen, mensen mét naam en vooral
zonder naam. Mensen van vroeger en mensen
van nu. Het zijn geen helden, geen perfecte
mensen. Het zijn mensen met zwakheden,
zoals u en ik. Allerheiligen en Allerzielen is
verbondenheid beleven met alle heiligen die
sporen nagelaten hebben in ons leven: ouders
en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden. Lichtende voorbeelden die elk op hun
manier met vallen en opstaan iets van God
zichtbaar hebben gemaakt. Wij staan niet alleen in deze grote wereld. We zijn verbonden,
met al de vezels van ons bestaan, in een grote
kring van liefde. Grenzeloos, niet gebonden
aan plaats, tijd of ruimte.

Margreet Onderwater, Gebedsleider

Na de oplevering van de 1 fase, de herinrichting van de Sint Jan, lijkt het er een beetje op
dat er geen voortgang zit in de bouw van de
nevenruimten (secretariaat, berging en mortuarium). Niets is minder waar. De vertraging
werd veroor-zaakt
doordat vóór de
start van de bouw
een milieukundig
bodemonderzoek
moest worden uitgevoerd. Vastgesteld werd dat de
af te voeren grond
Secretariaat
verontreinigd was
waardoor sanering noodzakelijk bleek. Wel
konden we door met de funderingen voor de
berging van de begraafplaats en het mortua
rium, omdat deze buiten het vervuilingsgebied
lagen. Na het graven van proefsleuven e.d.
mochten we medio april 2018 starten met het
ontgraven van de bult achter de kerk waar inmiddels het parkeerterrein en de berging voor
de begraafplaats zijn gerealiseerd. Voorts werd
er asbest aangetroffen op de plaats van de
berging naast de sacristie. De grond moest in
gesloten containers worden afgevoerd om onderzocht en gesaneerd te worden. Toen we uit-

Vrijdag 2 november is er om 19.00 uur in de
H. Laurentiuskerk een gebedsviering ter nagedachtenis aan allen die zijn overleden. In het
bijzonder de overledenen van het afgelopen
jaar maar daarnaast ook vele anderen. Na de
viering gaan we naar het mooi verlichte kerkhof om daar de overledenen te gedenken. Het
is altijd weer een waardevol gebeuren.
Marianne Turk

e

Allerzielenviering
Wij gedenken onze dierbare overledenen op zaterdag 3 november. Om 19.00 uur is de Allerzielenviering in de Sint Jan. ’s Middags tussen 16.00 en 17.30 uur zijn pastoor Broeders en gebedsleider
Margreet Onderwater op de begraafplaats om de graven van uw dierbaren te zegenen. De wijkkontaktgroep zorgt voor koffie en warme chocolademelk. Er is muziek van jongerenkoor Faith
United. Er zijn graflichtjes te koop die u alvast aan kunt steken, zodat na de Allerzielenviering van
19.00 uur het kerkhof stemmig verlicht is. Aansluitend aan de viering zal pastoor Broeders op het
kerkhof een algemene zegenbede over alle graven uitspreken.

Berging
eindelijk toestemming kregen
om de putten voor de nevenruimten te ontgraven, stuitten
we op oude funderingen van
waarschijnlijk nog de waterstaatskerk of van de schuilkerk

De AED (=Automatische Externe Defibrillator) heeft inmiddels een plekje gekregen in
de Sint Jan en een flinke groep
parochianen heeft op 13 september de instructie avond (in
de Sint Jan) gevolgd. Natuurlijk
hopen we dat het nooit nodig
zal zijn om het apparaat te gebruiken maar mocht het wel zo
zijn dan is het fijn om te weten
dat er parochianen zijn die weten wat te doen.
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Orgelconcert
Dorpskerk

Vrijdagavond 2 november om
20.00 uur bespeelt Marieke
Stoel het Van Damorgel in de
Dorpskerk. Op het programma staan werken van Nauss,
Attaignant, Besard, Rameau,
Walther, Böhm, J.S. Bach,
Krebs, C.P.E. Bach en Berg.
Toegang: € 8,- (t/m 21 jaar
gratis). Voor informatie:
www.orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.

Mortuarium
daarvoor. Een archeologisch onderzoek moest
worden uitgevoerd om de funderingen in kaart
te brengen. Na deze zeer tijdrovende werkzaamheden konden we eindelijk door met de
funderingsbalken. Deze werden vlak voor de
bouwvakvakantie gestort, een klein half jaar
later dan de bedoeling! Inmiddels zijn van
het secretariaat en de berging naast de sacristie, ook de vloeren voor de begane grond
gestort. De verwachting is dat deze opstallen
voor de winter glas- en waterdicht zijn waarbij parallel daaraan, getracht wordt de bouw
van het mortuarium direct mee te nemen.

Aad Berk, beheercommissie

Overleden

09-08 Petronella v. Zeijl-vd Knaap
85 jaar
02-09 Joanna van Nierop-Paardekooper 84 jaar
03-09 Gerardus Koek
79 jaar

Vieringen

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

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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Monumentendag 2018
Laurentiuskerk
Terugkomviering 1e communie

FAMILIEBERICHTEN

AED

Regio Oost

Ook dit jaar was er weer de gelegenheid om
onze Laurentiuskerk te bezoeken Een, zoals
altijd, geslaagd uitje is het bezoeken van de
kerktoren met een rondleiding; velen genoten
van het uitzicht! Wij hebben meerdere keren
kunnen uitleggen over de providers die op de
toren hun zenders hebben staan. En over het
elektrisch ophalen van het uurwerk!
In de kerk was er
een uniek raamwerk te zien. Een
raam uit de vorige kerk die op
deze plek heeft
gestaan! Zeker
300 jaar oud! Dit
was door wijlen Wim Suijten
opgemerkt
in
een oude stal.
Wat vroeger wel
vaker gebeurde
dat oude ramen
werden verkocht. Door broer Gerard Suijten is
dit raam in onze kerk beland. Verder was er
veel belangstelling voor de historie van onze
Laurentiuskerk. Door Marianne Turk was hier
een kleine tentoonstelling over ingericht.
Al met al een fijne dag voor en door vrijwilligers, en bezoekers.
Rienus Odijk

Zondag 9 september was de terugkom-bijeenkomst van de Communicantjes van afgelopen jaar.
Tijdens de Eucharistieviering hebben we nog even stil gestaan bij de eerste Communie, die
alweer 4 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Samen met pastoor Broeders mochten de kinderen helpen met het dekken van de tafel en hebben ze gezamenlijk het Onze Vader gebeden.
En daarna mochten ze natuurlijk deelnemen aan de Communie. Na de dienst hebben we met de
groep nog met een lekker kopje koffie en een broodje nagepraat over de voorbereiding en de
eerste Communieviering. Een leuke en leerzame periode is voor de kinderen hiermee afgesloten
en hopelijk op weg naar de volgende sacramenten. En de werkgroep is hiermee weer klaar voor
het nieuwe seizoen. Hopelijk is er weer zo’n grote en vooral leuke, leergierige groep om mee
samen te werken.
Wendy Steekelenburg en Stef Verburg

Jubileumfeest van Stichting Amigos geslaagd!
Zondag 13 mei was het groot
feest voor Stichting Amigos, vanwege het 15 jarig bestaan. Voor
deze gelegenheid was de Boliviaanse muziekgroep Los Masis
overgekomen naar Stompwijk.
Wij begonnen om 11.00 uur met
een mooie Eucharistieviering in
de H. Laurentiuskerk. Pastoor
Walter Broeders sprak enkele
woorden naar de muzikanten,
die door Linda (de oprichtster
van Stichting Amigos) werden vertaald. Dit
was een mooie start van de dag. Het middagprogramma werd voortgezet in het Dorpshuis. Burgemeester Klaas Tiggelaar sprak ons
lovende woorden toe. Linda bedankte ook
iedereen, die Stichting Amigos een warm hart
toe draagt. De muziekgroep is onderdeel van
Centro Cultural Los Masis te Sucre in Bolivia.
De opbrengsten van de deurcollecte in de kerk
en de giften van ’s middags in het Dorpshuis
zijn dan ook voor dit centrum, waar dagelijks
100 kinderen muzieklessen krijgen. De groep
Los Masis heeft op maandagochtend nog twee

muzieklessen gegeven op de Maerten van
den Veldeschool om daarna ons mooie dorp
Stompwijk weer te verlaten.

Lia de Jong-Zwetsloot, Stichting Amigos

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
21 juli
Theo van der Zijden 85 jaar
22 juli
Will van leeuwen
66 jaar
30 augustus Theo Groeneweg
87 jaar.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 28 oktober tot 20 december 2018

Film en spiritualiteit
Ook dit najaar kunt u weer aan
interessante bijeenkomsten over
geloofsverkenning en geloofsverdieping in onze kerken deelnemen. En daarnaast zijn er ook
andere activiteiten in en vanuit
onze kerken. Op deze pagina’s
een overzicht. Meer bijzonderheden staan onder meer in de gele
folder ‘Geloofsverkenning en
-verdieping’ die achterin de kerken ligt. Kijk ook op de pagina’s
van de parochiekernen! Weekendvieringen staan op pagina 22
en 23, Jongerenmissen en -activiteiten op pagina 20 en 21.

Goede films zijn soms ware kunststukjes. En kijken met
meer mensen laat nieuwe, onvermoede kansen zien. Ook
als je ze al kent, ze worden er niet zelden beter van. Marlène
Falke past nu al een paar jaar dit recept toe bij de filmavonden, pakweg een keer in de maand, in de Romanuszaal bij de
Hartebrugkerk. Op vrijdagavonden liet ze de afgelopen jaren
met grote regelmaat goede en courante films zien, gekozen
naar jaarthema´s van de parochie als ´De Moderne Devotie´
of ´Roeping´. Religieuze thema´s en ethische en morele
dilemma´s passeerden de revue naar aanleiding van films
als ‘As it is in heaven’, ‘Chocolat’, ‘Gandhi’, Selma – over

Oktober

November

27

1 Adrienne von Speyr
Door Evelyne Verheggen, over
bidprentjes. 15.00 uur in de
Kapel op begraafplaats
Zijlpoort. Zie ook pagina 1

Bijbelleesavond

29 (Alpha)

Met begeleiding door Marieke Maes.
Lezingen van een zondag. Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen
is welkom. Zie ook pagina 17

30
31 Tweede avond Allerheiligen
en Allerzielen
Wat is er na de dood? Pastorie
Sint Joseph (of De Ridderzaal),
van 20.00 tot 21.30 uur. Door
pastoor Smith

Allerheiligen Hoogfeest
2 Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden
gelovigen.

Paus Franciscus zegt:
“Het geloof is niet alleen een cultureel
erfgoed, maar is een geschenk, een gave, die
ontstaat uit de persoonlijke ontmoeting met
Jezus en het vrij en vreugdevol aanvaarden
van het nieuwe leven dat het geloof ons
aanbiedt.” (3 maart 2014)

Katholieke klassiekers: de katholieke reformatie
We hebben er wel van gehoord: De Belijdenissen van Augustinus, De Navolging van
Christus, De Louteringsberg … Boeken die in hun tijd én erna een ‘must’ waren en
blijven. Welke zijn er nog meer en hoe lees je die eigenlijk?
Vooral in deze tijd is het belangrijk dat we toegang vinden
tot de tijdloze schatten van ons geloof. In november gaat
het over de rijke periode van de katholieke reformatie:
Franciscus van Sales, Teresa van Avila (beeld), Johannes
van het Kruis, e.v.a. Donderdag 22 november en verder in
2019: Dat moet je gelezen hebben! Van 20.00 tot 21.30 uur,
Lodewijkpastorie. Begeleiding door pastoor Smith.
12

Samen haar boekje ‘Het Gelaat van de
Vader’ lezen, verkrijgbaar op de avonden. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith.
(Verder in 2019)

28 Zijlpoortlezing

Verheugt u en juicht
Nog drie avonden lezen we
uit de recente
aansporing van
de paus over de
verdieping van
ons geloofsleven. Zijn concrete voorbeelden en eigentijdse stijl zetten aan het denken
en wijzen vervolgstapjes aan. Bijvoorbeeld: “Ook christenen kunnen
via het internet en verschillende
digitale uitwisselings-forums,
verstrikt raken in een kluwen van
verbaal geweld.“ Op dinsdag 13 en
27 november en 11 december van
20.00 tot 21.30 uur in de Lodewijkpastorie. Een exemplaar met de
tekst is dan verkrijgbaar voor € 5,-.
Begeleiding door pastoor Smith.

Sluitingsbedevaart naar Kevelaer
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Marin Luther King – en
vele andere. Inmiddels
hebben deze filmavonden
met een vast publiek van
20 tot 25 mensen zich een
vaste plaats veroverd in
het aanbod van de parochie. Nader bericht volgt
als de filmcyclus weer
wordt opgestart.
Jury Smit

December

11
12 (Alpha)
13 Gaudete et exsultate
Zie hiernaast

14

14

2 1e Zondag
van de
Advent

15
16 3e Zondag
van de
Advent

3

15

4

16

5

17

17 Avond van Barmhartigheid
Vanaf 19.00 uur in de SintJosephkerk. Zie pagina 6

6 Adrienne von Speyr

18

Informatie bij 1 november

19 (Alpha)

18

Bijbelleesavond

20

19 Gulden Mis

Informatie bij 1 november

7.00 uur in de H. Lodewijkkerk. Zie pagina 7

7 Eucharistie

21

met erna boeteritus. H. Lodewijk,
19.00 uur. Zie pagina 2 en 3

22 Dat moet je gelezen hebben!
Over klassieke geestelijke werken uit
de RK Traditie. Zie linkerpagina

3

plaats Zijlpoort. zie www.begraafplaatszijlpoort.nl

1

Eucharistieviering

met erna boeteritus. H. Lodewijkkerk. Zie pagina 2 en 3

8 Maria Onbevlekt Ontvangen
Hoogfeest

4

23

5 (Alpha)

24 Christus, Koning van het

6 H. Willibrord, bisschop

25

Verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

In Kevelaer wordt het bedevaartjaar 2018 op 31 oktober tot en met 1 november
op plechtige wijze officieel afgesloten. Als u mee wilt gaan op deze bijzondere
bedevaart, meldt u zich dan snel aan! Bij
het uitkomen van deze Rondom de Kerk
is de inschrijving gesloten, maar telefonisch is er nog veel te regelen! Voor meer
informatie zie www.bedevaart.nl of mail
naar dehaagsebedevaarten@gmail.nl.
Bellen naar 010 414 95 77 kan ook. Het
bedevaartseizoen wordt weer plechtig
geopend op dinsdag 30 april 2019.

Hoogfeest

9 2e Zondag
van de
Advent

26 (Alpha)

10

7

27 Gaudete et exsultate

11 Gaudete et exsultate

8

28

12

9

29

10

13 Lichtjesavond H. Lucia

30

Zie hiernaast

20

Basics van het
geloof

Zie linkerpagina

17.00 tot 19.00 uur, begraaf-

Over alles wat je bezighoudt over
het geloof kun je in gesprek met
een persoonlijke e-coach.
Start elke donderdag.
Zie www.HoevindjeGod.nl.
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HARTEBRUG
Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Woondromen waarmaken

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor
een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

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

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
F i d e s m a ke l a a r s

Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58

f idesmakelaar sleiden.nl

De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
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
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege
Mariënpoelstraat 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
Vmbo Boerhaavelaan |Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Bubbelballen met
misdienaars en acolieten
Ook dit jaar was het misdienaars/acolieten
uitje een groot succes. Na een heerlijke lunch
gingen wij met z’n allen op de fiets richting
Roomburg tennisbanen, opzoek naar onze
bestemming in het zonnetje. Al gauw zagen
wij het busje met de Bubbelbal attributen en
een bijpassend geschikt grasveld met echte
goalstellingen. Samen hebben wij de ballen
naar het grasveld helpen dragen en het opblazen kon beginnen. Na een korte instructie konden de eersten in de bal kruipen. Het opstaan
in de bal was een echte uitdaging. Vervolgens
mochten we ‘boinken’ om aan het bal- en valgevoel te wennen. Het vallen was spannend
maar ook erg grappig. Er volgden intense bubbelbal spelletjes, waarbij het zweet er vanaf
droop. Na al
deze
heftige
inspanning een
opfrissertje.
Terug in Leiden
genoten wij van
het eten in La
Bota, met als
toetje een lekker ijsje. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor ons waanzinnig leuk en lekker uitje.

Terugkomdag Communicantjes

Samen aan alles gedacht!

Op zondag 16 september was de terugkomviering van de Communicantjes, met pater Leo van
Ulden als voorganger in de Mis. Er was ook kin-

• Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met iedere natura uitvaartpolis

Uitvaart Zorgcentrum Leiden
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Mirella

Peter

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

www.uzleiden.nl

derwoorddienst. Dat was heel fijn met een grote groep kinderen! Maar het allerfijnste kwam ‘s
middags. Traditiegetrouw zijn we na de viering
op de fiets naar De Leidse Hout gereden. Het
weer zat mee, een lekker zonnetje en droog.
Daar genoten de kinderen van een heerlijke
pannenkoek en ze hebben kunnen ravotten in
de speeltuin. Aan het eind van de middag vertelde Victoria Twist de ouders en kinderen over
de activiteiten die de Kinderwoorddienstgroep
voor de kinderen aanbiedt. Want we willen
ze natuurlijk allemaal graag terugzien. Ze zijn
altijd welkom ook met hun ouders!

Margaret

Marcel

Carola

Pim

Niet alleen de kinderen!
Niet alleen de kinderen hadden aan het begin
van het seizoen leuke evenementen:
De koffiegroep ging met elkaar uit eten. Een
goede gelegenheid om de vriendschappelijke
banden aan te halen.
Het Hartebrugkoor ging op zondag 16 september met de bus naar Hoorn, van daaruit
met de stoomtrein naar Medemblik en vervolgens met de boot naar Enkhuizen. Een prachtige tocht met mooi weer. Vocaal Kwartet Sine
Nomine verving het koor die dag, waarvoor
heel veel dank!

Getrouwd

25 september 2018
Simone Mens & Martin Bisaki.

We gedenken de overledenen van het afgelopen
jaar. De familieleden kunnen het gedachteniskruisje mee naar huis te nemen.

In memoriam

Inzameling voor de Leidse Voedselbank

Maria Valentina Sophia Juffermans-van der Kraan
(Marieke), * 7 januari 1939 + 23 september 2018.
Vijf maanden na het overlijden van haar man Joop
heeft Marieke de vermoeiende strijd tegen haar eigen ziekte op moeten geven. Ze is omringd door haar
dierbaren zacht en rustig ingeslapen. Marieke heeft
haar lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Haar gezin heeft in besloten kring afscheid
van haar genomen. Zij zullen haar als lieve moeder,
schoonmoeder en oma heel erg missen. In de Hartebrug missen wij Marieke als een gedreven vrijwilliger
bij de Soos voor ouderen in de Romanuszaal. Samen
met haar man Joop heeft zij zich daar vele jaren voor
ingezet en daar zijn we haar zeer dankbaar voor.
We gedenken Joop en Marieke in onze gebeden.

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur Eucharistieviering
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering in de
Dagkapel. Na afloop gelegenheid voor een biechtgesprek tot 13.30 uur.
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand.

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
Na de Mis op zondag 28 oktober, 4 en 18 november.
Op de eerste zondag van de maand is er ook een
lunch voor de kinderen.

071 513 69 49
Dag en nacht bereikbaar

Regio Zuid

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen donderdag 1 november in de viering
om 12.30 uur. Pater Leo van Ulden gaat voor en het
Dameskoor zorgt voor de muzikale medewerking.
Allerzielen zondag 4 november om 11.15 uur.

Houdbare en goed verpakte producten kunt u achter in de kerk inleveren op zondag 4 november.
U kunt de Leidse Voedselbank ook steunen met
een bijdrage in het offerblok achterin de kerk.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is iedereen van harte welkom voor een spelletje kaarten of sjoelen in een gezellige sfeer. Kom eens
kennismaken!

Koorrepetities
Dameskoor

Op dinsdagmiddag om 15.00 uur, o.l.v. Jeroen
Pijpers, in de Romanuszaal.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor

Woensdagavond om 19.45 uur voor de Schola
Cantorum, om 20.15 uur voor het hele Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart, in de Romanuszaal.

Concerten

Leiderdorps Kamerkoor
Zaterdag 24 november 20.15 uur
Litanie en Lamentatie. Een programma met
werken van o.a. Richafort, Poulenc en Duruflé,
o.l.v. Arnaud van Gelder

Studenten Muziekgezelschap Sempre Crescendo
Vrijdag 7 december 20.00 uur
Concert o.l.v. Guido Marchena

Hartebrugkoor
Zondag 16 december om 15.00 uur
Kerstconcert met koor, orgel en koperensemble
o.l.v. Theo Goedhart.

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

LAM GODS

Regio Zuid

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: alle werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: lcwvangoozen@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Allerzielen en Allerheiligen
Op 1 november vieren we Allerheiligen, letterlijk het hoogfeest van alle heiligen, bekend of
onbekend. Paus Gregorius IV legde in 837 de
datum vast op 1 november, volgens de regel
van Benedictus de begindag van de winter-periode. Hij riep de dag uit tot algemene en officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen.
Allerzielen volgt de dag nadien, op 2 november. Dan bidden we voor al wie overleden is.
De oorsprong ligt bij abt Odilo van Cluny, die in
998 een gedenkdag instelde voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde
paus Johannes XIX die dag uit als feestdag voor
alle gelovige zielen.
Voor de vieringen op 1 november zie elders in
deze Rondom de Kerk. De gedachtenisviering
van Allerzielen om 9.00 uur in de Dagkapel.

Doopviering in december
Op zaterdag 1 december om 15.00 uur is er
gelegenheid om uw kind te laten dopen. De
voorbereidingsavond is op dinsdag 20 november om 19.30 uur in de pastorie van de SintPetrus, Lorentzkade 16A. Informatie en/of opgave bij Pernelle Severijnen, pam.severijnen@
planet.nl of 071 514 49 88.

Hans de Kruijs 60 jaar lid van
het Sint-Petruskoor
De jubilaris (92) begon
als 8-jarige jongenssopraan te zingen in het
Jongenskoor van de Sint
Petruskerk. De eerste
Misgezangen die door
hem werden ingestudeerd kwamen uit de
Missa Pontificalis van
Perosi. Dat kan hij zich nog heel goed herinneren. Later kreeg het jongenskoor de naam
Sleutelkoor; dat werd het veel gevraagd voor
zanguitvoeringen in de omgeving van Leiden.
Toen hij 14 jaar was brak de oorlog uit. Voor
zover mogelijk bleef hij doorzingen. Bijna
naadloos stapte hij in die tijd over van het Jongenskoor naar het Herenkoor. Elke dag zong hij
met een paar andere zangers in de kerk tijdens
het Lof om 5 uur ’s middags, met Gé Bots aan
het orgel.
In 1954 werd hij aspirant lid, in 1958 werd hij
definitief als lid toegelaten. Hij nam de baritonpartij voor zijn rekening en dat kon je goed
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horen. Halverwege de zestiger jaren kwam er
een Dameskoor omdat het Jongenskoor geen
aanwas meer kende. Na selectie door Thijs
Kramer telde het dameskoor bij de oprichting
zo’n 30 leden.
De eerste Mis die het Dames- en Herenkoor
gezamenlijk zong was de al eerder genoemde
Missa Pontificalis. Alleen zong Hans deze nu
dus ‘een toontje lager’.
Het jubileum van Hans de Kruijs is onlangs
gevierd tijdens een feestelijke repetitie met de
leden van het Sint-Petruskoor. Zingen doet hij
nog steeds met veel plezier en daarbij geniet
hij ook van de gezelligheid tijdens de repetities. Het huidige Petruskoor is nog steeds een
prachtig koor onder de bezielende leiding van
Coen Huisman.
Overdag luistert de jubilaris graag naar klassieke muziek samen met zijn echtgenote Joke.
Hans de Kruijs, een man met veel levenservaring waarbij de zangkunst tot op de dag
van vandaag een belangrijke rol in zijn leven
speelt.

Beheercommissie en Pasto
raatgroep nu Locatieraad
Met de vorming van de regio’s binnen onze
parochie wordt ook de bestuursstructuur
aangepast. Het parochiebestuur gaat naast
een voorzitter, secretaris en penningmeester
bestaan uit vertegenwoordigers van de drie
regio’s. Elke regio zal één Beheercommissie
en één Pastoraatgroep hebben, ook om zo de
samenwerking tussen de parochiekernen verder te versterken. Daarnaast kan een parochiekern een Locatieraad hebben. De Locatieraad
van de Petruskerk is vanaf 1 oktober aan het
werk en bestaat uit Miranda Elfrink, Lydia
van Goozen, Els Grijmans, Wilbert Hettinga,
Cathalijne Louwes, Sjef Rosdorff, Pernelle
Severijnen, Henk Snijders en Wil Witte.

Projectkoor Kerstmis 2018
Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat het
(nu overbekende) Stille Nacht voor het eerst
werd gezongen. We kunnen Franz Gruber dus
met recht een oude meester noemen. In 1818
klonk het tweestemmig en met gitaarbegeleiding omdat het orgel kapot was. Soms gebeurt
dat echt. Zijn hedendaagse collega (in beide
betekenissen van het woord ‘meester’) Coen
Huisman, voltooide afgelopen zomer zijn Missa
Brevis in B Mol. Deze Mis zal in de Nachtmis

Zondag 23 decemer 16.00
Kerstsamenzang
Maandag 24 december Kerstavond
19.00 Gezinsviering
21.30 Nachtmis met projectkoor
Dinsdag Kerstmis 12.00 Kindje wiegen.

Overleden

De heer Petrus ten Broek
* 12-05-1959 + 27-08-2018

59 jaar

Mevrouw Elisabeth M. Kuip - Schiphorst
* 21-08-1930 + 05-09-2018
88 jaar
Weduwe van P. J. Kuip
De Heer Paul Gellings
* 25-07-1927 + 16-09-2018
91 jaar
Weduwnaar van Mary Gellings - van den Broek
Mevrouw Anna Vendrig - van der Helm
* 17-10-1926 + 19-09-2018
91 jaar
Weduwe van De heer Vendrig
De Heer Jozephus (Joop) Giezeman
* 24-09-1934 + 21-09-2018
83 jaar
Echtgenoot van Adriana (Jenny) Giezeman - Bell.

Vaste Vieringen

Zaterdagavond - Vooravondmis van de zondag
19.00 uur Mis met Sint Petruskoor of samenzang
en nadien koffie

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 14 november en
12 december.

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

ten doop worden gehouden. Past goed bij het
feest van de Geboorte.
De donderdagse repetities voor het projectkoor beginnen 15 november. Wilt u meezingen? Van harte welkom! Stuur dan een berichtje naar marjavoshoekstra@ziggo.nl.

Even vooruit voor Kerstmis

Regio Zuid

Geslaagde vrijwilligersmiddag

Op zaterdag 25 augustus kwamen protestantse en katholieke vrijwilligers bijeen in de Antoniuskerk voor een gezellige middag. In een
cabaret werden de verschillen tussen beide geloven op ludieke wijze

Proeven van de vredesviering
Op zondag 16 september mochten katholieken,
protestanten en mensen die ze speciaal hadden uitgenodigd proeven van de viering in een
goed bezette Antoniuskerk. Het thema was
‘Generaties voor Vrede’. Dat klonk in alle liederen en gebeden door. In de overweging werd
teruggeblikt op wat de kerken hadden bijgedragen aan de vrede de afgelopen generaties.
Dat bleek heel wat te zijn! Foto’s van inspirerende voorbeelden
zoals onze paus, maar
ook dominee Martin
Luther King, geprojecteerd op een groot
scherm hielpen daarbij. Deze ‘Kerkproeverij’ smaakte naar meer, zeker omdat er koekjes
waren gebakken in de vorm van een kerkje!

Buurtinitiatief Zuid West
Op woensdag 28 november vindt dit buurt
initiatief plaats in het restaurant van De Parelvissers, Bizetpad 8, van 14.00 tot 16.30 uur.
Bij dit evenement gaat het om ontmoetingen
van buurtgenoten in Leiden Zuid West, in de
eerste plaats de ouderen, maar iedereen is
welkom. Deze keer is het thema ‘loslaten’.
Ieder mens moet tijdens zijn leven af en toe
iets loslaten om weer verder te kunnen gaan.
Dat begint al jong als je van school gaat, dat
gebeurt bij verhuizing, verandering van werkkring, scheiding, en bij het overlijden van
een echtgenoot, vriendin of kind. Stadgenoot
Jacinta Harteveld helpt mensen met het omgaan met verlies en vertelt over haar ervaringen. Daar praten we samen over na. Voor
de inwendige mens wordt gezorgd. Dit alles
wordt afgewisseld met spel en zang van pianiste Caroline Devilee. Er wordt een vrijwillige
bijdrage van € 5 gevraagd. Iedereen is wel-

toegelicht. De aanwezigen mochten daarna zelf meeschrijven aan een
vrijwilligerslied dat aan het einde vol overgave werd gezongen. Voor de
liedtekst en foto’s: zie www.lamgodsleiden.nl.

kom, ook zonder aanmelding. Info bij Anne
Wipkink, a.wipkink@kpnplanet.nl.

Laatste Mariaviering in oktober

Deze is op woensdag 31 oktober om 19.00 uur in
de Antoniuskerk.

Allerzielenviering
Op zondag 4 november wordt in de viering van
9.30 uur in de Antoniuskerk stilgestaan bij alle
overleden parochianen in de afgelopen twaalf
maanden. Daarnaast kan iedereen natuurlijk
een kaarsje opsteken voor gestorven dierbaren. Intenties kunnen worden opgegeven bij
de kosters en via secr@lamgodsleiden.nl.

Vieringen in de Antoniuskerk

Deze vieringen zijn op 2 november en 7 december om 10.00 uur met na afloop gezellig koffiedrinken.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 29 oktober en 26 november om 10.30
uur is er een Eucharistieviering.

Kinderkoor

De Vlammetjes zingen op zondag 28 oktober
en 25 november in de viering in de Maria
Middelareskerk om 9.30 uur.

Bijbelavonden

Kerstzang op 15 december
Ja u leest het goed: halverwege de Advent
gaan we op een zaterdagmiddag twee uur
lang samen met onze protestantse medechristenen Kerstliederen zingen in winkelcentrum
de Luifelbaan. De bedoeling is het winkelend
publiek zo te herinneren aan waar het Kerstfeest voor bedoeld is. Komt u meezingen?
Let op de mededelingen in de kerk en op het
nieuws op onze website www.lamgodsleiden.nl.

Bezorgers gezocht
Zo’n 40 parochianen zorgen er voor dat dit
blad zeven keer per jaar bij u in de brievenbus
valt. Sommige bezorgers zoeken vanwege hun
hoge leeftijd een opvolger. Wie van de (iets)
jongere garde wil een wijkje overnemen van
ongeveer 20 adressen?
Voor informatie: gonnybots@gmail.com.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op de donderdagen 1 november en 6 december. Onder de
bezielende leiding van catechete Marieke Maes
bestuderen we de lezingen van een bepaalde
zondag.
In de vergaderruimte van de Antoniuspastorie
staat de koffie klaar vanaf 19.50 uur. De avonden
duren van 20.00 tot 22.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Maaltijd Plus

Op de laatste vrijdag van de maand is er in de
Verdieping, Stevensbloem 269 een lekkere maaltijd met een inleiding over een boeiend, vaak
religieus onderwerp.
Op 30 november is het alweer de laatste bijeenkomst van dit jaar en houdt dominee Piet
Warmenhoven een inleiding over ‘Is God almachtig?’ Aanvang 18.00 uur. Einde om ongeveer
21.00 uur.
Inschrijving op de lijst achterin de kerken.

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

Diaconaal weekend 10 en 11 november

Bijzondere vieringen

De Regenboog

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen

Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Kerkelijk Centrum

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten
Gratis parkeren!

Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Bisschop bij Italiaanse gemeenschap
Zondag 4 november om 12.15 uur komt bisschop Van
den Hende naar De Regenboog om met de Italiaanse gemeenschap de Eucharistie te vieren. Iedereen is welkom.
Kerkorkest op 25 november
Tijdens de viering op zondag 25 november om 10.00
uur levert het kerkorkest weer een muzikale bijdrage.
Heeft u belangstelling om mee te musiceren, van harte
welkom! De repetitie is op zaterdag 24 november om
19.00 uur. De muziek is relatief eenvoudig te spelen.
Graag van tevoren aanmelden, dan kan tot een goede
verdeling tussen de instrumenten worden gekomen en
bladmuziek worden opgestuurd. Belt u naar Swanette
Jukema, via De Regenboog, 071 521 28 58.

Allerzielen buiten

Overvliegen

Op vrijdag 2 november van 17.00 tot
19.00 uur is De Regenboog open voor
bewoners van de Merenwijk en andere
belangstellenden om hun dierbaren
te gedenken. Iedereen, met welke
achtergrond dan ook, is van harte
welkom om een kaarsje aan te steken,
even stil te zijn, een kaartje te schrijven met de naam van hun dierbare.
Er is ook koffie/thee en mogelijkheid
tot gesprek. Om 19.00 uur is ter afsluiting een korte viering.

We zijn blij met de kinderen en jongeren in onze geloofsgemeenschap.
Zij houden ons alert om ons geloof
levend te houden en uit te dragen.
In de viering van Regenboogzondag was extra aandacht voor de
kinderen uit de oudste groep van
de kindernevendienst die ‘overvlogen’ naar de jongerengroep. Dit ging gepaard met een mooi ritueel:
de kinderen uit de kindernevendienst verlieten hun groep en gaven
daar hun kinderbijbel af aan de achterblijvers. Ze kwamen met hun
ouders voor de dominee staan. Hij sprak een zegenbede uit, die het
moment van deze initiatie onderstreepte. De ouders gaven de kinderen een brief met een opdracht voor de toekomst. Daarna sloten
de kinderen aan bij de groep van de jongeren. Ze ontvingen van hen
een bijbel in de gewone taal. Ze werden toegezongen en een mooie
tijd toegewenst in de nieuwe groep jongeren.

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

Update Babyhuis
De komst van het Babyhuis aan het Steenschuur
17 naast de H. Lodewijkkerk vordert goed. De
verwachting is dat het huis, waar moeders met
hun kinderen, die een lastige start hebben, kunnen verblijven, in 2019 kan worden geopend.
Vergunningen zijn aangevraagd en de verbouwing
aanbesteed. Op de begane grond komt een parochiezaal voor bijeenkomsten. Er zijn al vrijwilligers die
zich voor het Babyhuis gaan inzetten. Vrijwilligers
(opgave via info@het-babyhuis.nl), sponsoracties,
donaties én uw gebed voor bescherming van het
ongeboren leven zijn welkom! Op Open Monumentendagen in september waren ruim 3000 mensen
op Steenschuur 17
op bezoek!
Zo leverde de boekenverkoop en de
wijnactie ook het
nodige geld op.
Karel Beenakker
(links) en Stefan
Tax zijn bezig met
de wijnactie.
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Adventsactie 2018: ‘Helpen om te
zorgen’
Dit jaar steunt Adventsactie
voor de derde keer projecten
die vol compassie zijn voor
moeders en kinderen.
De MOV-afdelingen van onze
parochie kozen voor een project van Fidesco. (Een katholieke ontwikkelingsorganisatie die jongeren uitzendt naar
ontwikkelingslanden, red.) Fidesco
werkt samen met CECYDAR: een centrum in Kigali (hoofdstad van Rwanda), dat straatkinderen opneemt en
ervoor zorgt dat ze zo snel mogelijk
weer kunnen terugkeren naar hun
familie of een pleeggezin. In Kigali
leven zo’n 3000 kinderen op straat.
Velen gebruiken drugs, zijn ondervoed of ziek. CECYDAR wil graag een

eigen water- en stroomvoorziening
en een zonnestroomsysteem aanleggen. Deze investering verdient zichzelf terug; zo kan er meer worden gedaan voor deze kwetsbare kinderen
in Kigali. We hopen dat de opbrengst
van de Adventsactie de straatkinderen in Kigali een betere toekomst kan
geven. De MOV-afdelingen geven zelf
invulling aan deze Adventsactie.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

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

‘Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?’ is het motto van
dit weekend. Diaconie is dienst aan je naaste. Wij zijn
allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de
mensen om ons heen. Net als de barmhartige Samaritaan die zich geroepen voelde de gewonde man, die hij
langs de kant van de weg vond, te helpen.
Jaren geleden zag ik in een blad een klein stripverhaal
dat zichtbaar maakte hoe één negatieve ervaring de dag
kon verpesten van een heel gezin. Een afdelingschef
geeft af op één van zijn werknemers. Thuisgekomen
geeft die een veeg uit de pan naar zijn echtgenote, die
op haar beurt haar zoon afsnauwt. De zoon viert zijn
frustraties bot op zijn zusje, die uit onmacht de hond
onvriendelijk behandelt, die vervolgens achter de kat
aan gaat. Humor met een onderliggende boodschap over
het negatieve domino-effect van uitdijende frustraties.

Positief
domino-effect
Wij hopen dit jaar een
positief dominoeffect op gang te
brengen: met een
simpel compliment,
een vriendelijk woord
of gebaar. Om u hierbij te helpen worden
in de kerken tijdens
het diaconaal weekend kalenders uitgedeeld met
voor elke dag een diaconale tip of suggestie. Zo kan
iedereen na 11 november ook concreet antwoord
geven op die vraag: ‘Voor wie zal ik er vandaag eens
zijn?’
Ton Snepvangers,

coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

Afscheid Jacqueline Schoonwater
Op 31 augustus nam Jacqueline
Schoonwater afscheid van de Diaconie en
De Bakkerij. Een verslag hiervan en het
voorstellen van opvolger Tamara Breton
Op kleurrijke stroken onder de paraplu’s
stonden trefwoorden: voor Jacqueline verwezen die naar haar pensioen, bij Tamara
naar haar werk in De Bakkerij.

Inspirerende Vredeswake 2018
Zo’n 100 mensen kwamen op
vrijdag 21 september op het
Stadhuisplein in Leiden bij
elkaar voor de jaarlijkse
Vredeswake, georganiseerd
door de gezamenlijke diaconieën van De Bakkerij. Het
stadscarillon speelde even
voor vieren het ‘Dona nobis
Pacem’, waarna verschillende
sprekers en muzikanten volgden. Het was een prachtig uur met stilstaan
voor vrede, ontmoeten, aandacht voor elkaar, inspiratie en dialoog. Wethouder Marleen Damen onderstreepte het belang van stil staan bij vrede, die niet
vanzelfsprekend is. Zij riep de toehoorders op verbinding te zoeken. Enkele
studenten en basisschoolkinderen liepen het met krijt aangebrachte labyrint
(foto), een meditatieve wandeling als symbool om vrede te laten starten in de
hoofden van mensen, omdat daar ook oorlogen beginnen.

Nieuw gezicht bij ‘Oma gaat op Stap’
Omdat Carijn Westeneng nu projectmedewerker is
van M25 Leiden/regio, is Petra Akkerman de nieuwe
projectmedewerker voor Oma gaat op stap. Zij is al
betrokken bij de Kookateliers van ‘Op de kook toe’
en blijft dit doen. U kunt haar bereiken via 071 514
49 65 of pakkerman@debakkerijleiden.nl.
Op www.omagaatopstap.nl staat informatie over
dit project.

kunt u zien op www.debakkerijleiden.
nl. Tot grote verrassing spelde wethouder Marleen Damen, Jacqueline de Gouden Speld van de Gemeente Leiden op,
met een opsomming van alles wat zij in
de afgelopen dertig jaar deed voor Diaconie, Roemenië en de stad.

Rondom...
foto: Melle van der Wildt

Hervormingsdag
Zondag 28 oktober om 10.00 uur vieren we Hervormingsdag. Het mag raar lijken om als oecumenische
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
geloofsgemeenschap Hervormingsdag, de herdenking
2317 ST Leiden,
van het begin van de Reformatie, te vieren. Maar juist
071 521 28 58,
op deze dag bezinnen we ons op de genadeleer, kern
beheerder@
van het protestantse geloof en het verlangen van ieder
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
mens om door God gekend en bemind te worden.
De Regenboog
zalen
www.deregen- Verhuur vanVoorganger
is ds. H. Snoek.
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
Allerheiligen/Allerzielen
Vergaderingen
recepties
Zondag 4 november om 10.00 uur vieren we Allerheicursussen
bijeenkomsten
ligen/Allerzielen en gedenken we de leden van onze
Gratis parkeren!
geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar gestorven
Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
zijn.
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Gratis parkeren!

Beheerder: R. van Heyningen

foto: Melle van der Wildt

Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten

3 Octoberr
Dit ‘Feest der feesten’ is een verwarrend feest. Op
mijn openbare lagere school leerde ik dat Spanjaarden slecht waren en geuzen goed. Dat in de 80-jarige oorlog (1568-1648) de zaken genuanceerder
lagen weet ik inmiddels wel, maar door de tv-serie
over de 80-jarige oorlog die nu loopt, wordt dat nog
meer zichtbaar. De aanleiding voor deze oorlog, is
de onrust in de Nederlanden: een godsdienstoorlog
die zijn weerga nauwelijks kent. U kent natuurlijk
de ‘beeldenstorm’ (1566): protestantse ‘activisten’ vernietigen beelden in kerken, steken ze ook
in brand, martelen en vermoorden priesters. In de
tv-serie noemen deskundigen de geuzen zelfs terroristen. De katholieke Koning Philips II van Spanje,
onder wie toen ook onze contreien vielen, vond het
zo zorgelijk, dat hij een leger onder leiding van de
hertog van Alva stuurde om de orde te herstellen.
Tja, wat vieren we dan eigenlijk op 3 oktober? Als
katholiek is dat toch lastig te plaatsen. Niettemin
waren altijd veel katholieken betrokken bij de 3-octobervereeniging. Zijn er voor een goed feest dan
toch katholieken nodig? Het kan verkeren…

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - November | December 2018
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Jongeren Info

Kleuren maken het voor
ons makkelijk de verschillende tijden in het kerkelijk jaar te onderscheiden.
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De klok
Reuzen van brons
Hoog in de toren hangen de reusachtige
klokken. Klokken zijn
meestal uit brons (een
mengsel van koper en
tin) gemaakt en zijn
heel zwaar. De zwaarste klok
van Nederland hangt in de
grote kerk in Dordrecht en
weegt 10.000 kg. In Leiden
vind je klokken overal: in de
torens van de vele kerken en
ook van het stadhuis.

Gieten
Om een klok te maken heb
je eerst een mal nodig.
Daar giet je dan de
vloeibare brons
in. Wanneer het
brons is afgekoeld, wordt de

Wat draagt de priester vandaag?

Band met Christus verdiepen
klok uit de vorm
gehaald, verder afgewerkt en daarna
gestemd. Een klok
is immers een muziekinstrument!

Vertrouwde klank
Van heinde en verre roepen
de klokken de mensen om
naar de kerk te komen. Dat
kan zijn voor de Mis, een
bruiloft of een begrafenis.
Een klok kan ook de tijd
geven of het Angelus (een
Mariagebed) luiden. Na de
Mis op Witte Donderdag zijn
de klokken stil. Maar in
de Paaswake luiden alle
klokken weer tijdens
het Gloria om de
verrijzenis van
Jezus te vieren!

Deel 2

Amict en albe
Vandaag gaat onze priester de Heilige Mis opdragen. Allereerst wast hij
zijn handen en daarna
doet hij speciale kleren
aan. Hij begint met de
amict. Die is een rechthoekige witte doek met
twee lange linten. Het
woord ‘amict’ komt uit
het Latijn en betekent
“bedekking”. Vroeger
was de amict op het
hoofd gedragen maar nu
doet de priester de amict
over zijn schouders. Hij
zegt het volgende gebed:
“Plaats o Heer, op mijn
hoofd de helm van het
heil.”
Daarna trekt hij de albe
aan. Die is een lang wit
kleed met lange mouwen.
Het woord ‘albe’ betekent wit en symboliseert
de onschuld. De priester
zegt het volgende gebed:
“Bekleed mij, o Heer en
reinig mijn hart.”

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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In dit seizoen van RKJLeiden hebben we als nieuwe maandelijkse activiteit
een gebedsavond waarin
we ons richten op het woord
van God. We doen dat in de
meisjesgroep ‘Dochters van
Maria’ en de jongensgroep
‘Laatste van allen’.
We willen samen onze band
met Christus verdiepen door
de Heilige Schrift, de Rozenkrans en de levens van de heiligen. We beginnen met Lectio

AGENDA JongerenInfo
9 november Teen Leiden 11
november Tour of faith 9 tot
11 november Kloosterweekend studenten 25 november
Viering Catharinadag in Leiden
of Delft. Catharina van Alexandrië is de patroonheilige van
de studentenparochie. 7 december Teen Leiden 9 december Tour of faith (Advent).

Teen is de RK tienergroep uit
Leiden en ommelanden. Die
komt maandelijks bij elkaar:
samen eten, plezier maken
en Christus beter leren kennen. Als je je H. Vormsel hebt
gedaan, van harte welkom
om een keer te komen in de
Petruspastorie aan de Lorentzkade 16A. Info over Teen:
tieners@rkjleiden.nl of www.
rkjleiden/tieners.
Info Tour of Faith Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.
Info activiteiten van de jongeren van rkjleiden zie hun
Facebookpagina of www.rkjleiden.nl. Info kloosterweekend en viering Catharinadag
bij studentenpastor Walther
Burgering, 06 29 56 28 65 of
op www.rapenburg100.nl.
De vriendjes van Franciscus
hebben in november ook een
activiteit! Zie hiervoor t.z.t de
Hartebrugwebsite.

Divina over de Evangelielezing van
de komende zondag of een naderend
Hoogfeest. Daarna bidden we samen
de Rozenkrans. Tot slot vertelt iemand
iets over het leven van een (onbekende) heilige. Deze avonden zijn volledig
gericht op het gebed. Zo kunnen we samen onze band met Christus verdiepen
en Hem beter leren kennen.
Met de hulp van de Heilige Geest proberen wij met een open hart de Heilige
Schrift te overwegen.

Rozenkrans en Heiligenlevens
Door samen de Rozenkrans
te bidden brengen wij onze
noden bij Maria en wijden wij
ons aan haar toe. Maria kan
ons binnenleiden in de
Rozenkransmysteries en
leren hoe wij kunnen groeien
in liefde tot Christus. In de
heiligen zien wij voorbeelden
van een innige verbondenheid met Christus en een volledige
overgave aan Gods wil. Deze voorbeelden kunnen ons inspireren en
in ons het verlangen versterken om
te leven volgens Gods wil. De eerste
avond was heel mooi. De maandelijkse gebedsavond is ook een oproep
voor jongeren om meer tijd te besteden aan de Heilige Schrift en het
bidden van de Rozenkrans op onze
band met Christus te verdiepen.

Catharina Veselka

Verdiepingsavond Heilige Mis
Donderdag 27 september was voor de RKJ
een verdiepingsavond
over de liturgie van de
Heilige Mis, gegeven
door kapelaan Daan
Huntjens. Hij vertelde
ons dat de liturgie zich
door de jaren heen
heeft gevormd, tot wat
wij nu vieren.
Pas in de late middeleeuwen begon de Mis met
het Kruisteken, en sinds 1014 doen
we zondags de geloofsbelijdenis.
Maar ook zijn er handelingen in de
Mis, die we teruglezen in de Bijbel bij
de eerste christenen. Natuurlijk was
er de kern van de Mis, de Eucharistie
met de consecratie-woorden zoals
Christus die heeft geleerd tijdens het

laatste avondmaal. Ook
werd gepreekt, zoals door
Paulus bij de bijeenkomst
voor het breken van het
brood (de Eucharistie!), te
lezen in Handelingen (20:
7-10). De kapelaan vertelde
ons over het Misoffer, het
vlees en bloed van Christus
dat we in de gedaante van
brood en wijn offeren aan
God. Zoals de Israëlieten
een gaaf lammetje offerden als een Paasoffer, offeren wij nu
Christus aan God de Vader in de Mis.
Dit offer is een echt offer, maar geen
nieuw offer. Het is het offer dat
Christus op het Kruis maakte aan zijn
Vader in de hemel, en dit offer wordt
tijdens de Eucharistie tegenwoordig
gesteld.
Danny van Steijn

WJD@Home
Jong Katholiek organiseert van 25 tot
en met 27 januari 2019 een thuisprogramma op Ameland voor jongeren die
niet mee kunnen naar de WereldJongerenDagen (WJD) in Panama. Er zijn
onder veel meer geloofsgesprekken,
Eucharistievieringen, strandwande-

lingen. Er is ook een live-verbinding
met Panama. Het thema van WJD@
Home, is net als voor de WJD in Panama: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord’ (Lucas 1,38).
Aanmelden kan tot 20 december. Meer
info en folder via www.wjd.nl.
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Mode in de kerk

Ron

Kinder Hoek

Veronique
de Vries (31)
Vrijwilliger De Goede Herder
Wat doe je precies?
Ik ben dirigent bij het kinderkoor en het tienerkoor,
en ik zing bij het jongerenmiddenkoor van de Goede
Herderkerk. Het tienerkoor is net vorig jaar opgericht
om een betere doorstroming tussen beide andere
koren krijgen. Daarnaast zit ik ook in het landelijk
bestuur van Code Music, een stichting die nieuwe
liturgische muziek ontwikkelt en kinder-, jongerenen middenkoren ondersteunt.

Hoe gaat het in de praktijk?
Het gaat prima samen met mijn gezin en baan.
De repetities van het kinderkoor kosten mij wekelijks
een uur, die van het jongerenmiddenkoor elke week
1,5 uur. Het tienerkoor repeteert per keer twee uur,
iets meer dus, maar dat is maar één keer per maand.
Het kinder- en jongerenmiddenkoor zingt in principe
een keer per maand tijdens de mis, het tienerkoor
4 keer per jaar. Code Music kost denk ik een paar
uur per maand. Ik zit daarvoor vooral veel achter de
computer en aan te telefoon. Hoe ik hier in de Goede
Herder terecht ben gekomen? Oorspronkelijk kom ik
uit Almere, waar ik ook zong en piano speelde. Maar
tijdens vrijwilligerswerk met het Nationaal Jongerenkoor in Suriname ontmoette ik mijn man Thijs,
ook dirigent in deze kerk, tijdens een project voor
kansarme jongeren. Mijn moeder dirigeert drie koren
in Almere. Vroeger dacht ik dat ik daar het kinderkoor
over zou nemen, maar toen verhuisde ik hierheen!
Waarom doe je dit?
Ik vind dat er voor iedereen in de kerk een plek moet
zijn. Tegelijkertijd is de kerk niet meer zo vanzelfsprekend onder kinderen en jongeren. Wat is er dan
mooier dan zingen? Het is ontspannend, een leuke
groepsactiviteit, en zo trekken we toch nieuwe mensen. Er ontstaan zo ook verbindingen tussen geloofsgenoten, en nieuwe vriendschappen. Het is heel fijn
te kunnen helpen om mensen (opnieuw) kennis te
laten maken met onze kerk, en mensen te verbinden.
Nieuwe mensen zijn dan ook altijd welkom bij ons.
Wat drijft je?
Mijn geloof. Wat dat voor mij is? Iets heel puurs, iets
dat je niet alleen een manier van leven geeft maar
ook een weg biedt daartoe.
Waar vind je God?
In de kleine dingen. In de kleine momentjes. In de
troost die een gemeenschap biedt. Want ook al zijn
er moeilijke momenten, binnen familie of parochie,
zo kun je steeds weer je geloof terugvinden.
Muziek speelt, met al haar warmte, daarbij een heel
belangrijke rol.
Rondom de Kerk - November | December 2018
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Vieringen in de periode van 27 oktober tot en met 16 december 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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Rondom de Kerk - November | December 2018

