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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
 

De Haan van de Petrus 
 

 februari 2019 
 

Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
 

Het kinderpardon van Egypte 
De situatie in de Bethelkerk in Den Haag zit mij hoog. Niet zozeer waar het de vraag naar 
kerkasiel betreft. Ook niet of het juridisch nu wel of niet geoorloofd is en of je daar al dan 
niet je medewerking aan moet verlenen. Mij gaat het veel meer om het gezin dat daar 
verblijft, ze hebben een naam en een gezicht gekregen, ze representeren de velen onbe-
kende namen en gezichten van de vluchtelingen die binnen onze grenzen zoeken naar een 
bestaansgrond. Met spanning volgde ik de debatten rond het kinderpardon. Er is een meer 
humane regel gekomen. Kinderen die hier geworteld zijn, hoeven niet terug.  
Met Kerstmis nog vers in het geheugen gaan mijn gedachten terug naar de H. Familie en 
hoe zij – door de engel gewaarschuwd – moeten vluchten. Het maakt Jezus, waar het zijn 
mens-zijn betreft, tot een zoon van voortvluchtige en asielzoekende ouders in Egypte. Ge-
dacht wordt dat Hij daar zo’n drie jaar verblijf heeft gehouden tot met de dood van koning 
Herodes het gevaar geweken was. Stel nu dat het Egypte van die dagen geen ‘kinderpar-
don’ had gekend, zouden wij dan onze Verlossing hebben misgelopen? 
pw Marlene Falke-de Hoogh 

 
De Tienergroep Leiden, welkom! 

De RKJ Tienergroep in Leiden is een maandelijks bij elkaar ko-
mende katholieke club tieners uit heel Leiden en ommelan-
den. Naast samen eten en plezier met elkaar maken, verdie-
pen we ons in hoe we Christus beter kunnen leren kennen en 
zetten we ons in voor onze naasten. 
De Tienergroep komt in het eerste halfjaar op de volgende 
vrijdagen van 18.30 – 21.00 uur samen: 8 februari, 8 maart, 
12 april, 10 mei en 7 juni. Voor meer informatie: tie-
ners@rkjleiden.nl of 06-43610782. En ook op Facebook en In-
stagram. Van harte welkom als je tussen de 12 en 16 jaar bent.  

http://www.rkjleiden.nl/tienergroep/
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Eerste Heilige Communie 
De voorbereiding op de Eerste H. Communie is op woensdag 30 januari jl. gestart. Opgave 
is nog mogelijk tot 6 februari. De kinderen gaan zich gedurende 9 woensdagmiddagen 
voorbereiden op dit grote feest. De a.s. communicantjes worden op zaterdag 9 februari 
tijdens de H. Mis van 19.00 uur aan u voorgesteld. Alvast voor uw agenda: de Eerste Heilige 
Communie zal dit jaar in de St-Petruskerk plaatsvinden op zondag 12 mei om 13.00 uur. 
Voor info en/of opgave: Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl of 071 – 514 4988. 
 
Tweede Regiomiddag Zuid op zaterdag 30 maart 
Vorig jaar vond in februari de eerste regiomiddag van de regio Zuid plaats. Eind vorig jaar 
lukte het niet om de tweede regiomiddag te houden. Die gaat nu plaatsvinden op zaterdag 
30 maart, deze keer in de Antoniuskerk van 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) tot 16:30 
uur. Thema: ‘Wat zijn de mogelijkheden van onze kerk met het oog op de toekomst?” 
Houd deze datum alvast vrij in uw agenda; nadere berichten volgen! 
 
Jeugdsymfonieorkest treedt op in de Petruskerk 
We verhuren de Petruskerk regelmatig aan koren en orkesten 
die mooie optredens verzorgen. Ook voor ons als parochianen 
een goed idee om af en toe zo’n concert bij te wonen. Op zon-
dag 3 februari treedt het Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek op; 
eerst treedt het Kinderorkest op, dan het Symfonieorkest en 
ten slotte het Juniorenorkest. Een feest om jonge mensen 
prachtige muziek te zien maken. De kerk is om 14.30 uur open, 
het concert begint om 15.00 uur. De kosten zijn € 10, wat u ook 
mag beschouwen als een donatie om kinderen enthousiast te 
maken om samen muziek te maken. 
 
Voorbereiding H. Vormsel. 
Op zaterdag 8 juni om 19.00 uur zal in de St-Petruskerk het H. Vormsel worden toegediend 
door bisschop mgr. H.J. van den Hende. Er zijn zeven voorbereidingsbijeenkomsten. Deze 
vinden plaats in de pastorie van de St. Josephkerk van 18.45 –20.00 uur. De voorbereiding 
is inmiddels gestart. 
 
Happietaria 2019: Vrijwilligers gezocht! 
Van 4 februari t/m 2 maart opent Happietaria Leiden weer haar deuren, deze keer in Het 
Gebouw, Arubapad 2 te Leiden. Happietaria is een pop-uprestaurant volledig gerund door 
studenten, dat geld op wil halen voor het goede doel: dit jaar het helpen van slachtoffers 
van mensenhandel in Zuidoost-Azië. Gezocht worden vrijwilligers voor de bediening, keu-
ken en bar. Ervaring is niet vereist. Voor aanmelden en vragen kan men terecht op email-
adres medewerkers.leiden@happietaria.nl. Meer informatie ook op www.happietarialei-
den.nl. Uiteraard kunt u het project ook steunen door Happietaria te bezoeken voor een 
heerlijk etentje (wel reserveren!). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHVboDxNAYzRcL6nVKA2qGQU5PBBbaamdWRukDrUgPSofxpg/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:medewerkers.leiden@happietaria.nl
http://www.happietarialeiden.nl/
http://www.happietarialeiden.nl/
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Doopvieringen in het voorjaar 2019 
De doopvieringen zijn dit voorjaar op zaterdag 16 maart en 25 mei om 15.00 uur. De voor-
bereidingsavonden vinden plaats op dinsdag 5 maart en dinsdag 14 mei om 19.30 uur in 
de pastorie van de St-Petruskerk, Lorentzkade 16A. Voor informatie en/of opgave: Per-
nelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl of 071 – 514 4988. 
 

Wereldgebedsdag in Antoniuskerk op 1 maart, 20.00 uur 
Wereldgebedsdag is altijd op de eerste vrijdag van maart. In 173 lan-
den (!) houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt 
er gezongen.  Dan gaat het gebed de wereld rond. In Nederland ge-
beurt dat op meer dan 500 plaatsen. In 2019 zal op vrijdag 1 maart de 
Wereldgebedsdag ook weer in Leiden plaatsvinden, dit keer in de An-
toniuskerk. Net als andere jaren wordt de oecumenische viering voor-
bereid door vrouwen van verschillende kerken uit een specifiek land, 

dit jaar uit Slovenië. Zij hebben als thema gekozen: “Komt allen, het feest is klaar” naar 
Lucas 14:15-24. Een uitnodigend gebaar in een Europa dat worstelt met vluchtelingen. Het 
Lam Godskoor zal medewerking verlenen aan de viering, aanvang 20.00 uur. 
 
Financiën Petruskerk 
In de afgelopen weken zijn de contactpersonen bij circa 400 adressen langsgeweest voor 
de jaarlijkse Actie Kerkbalans. In februari weten we wat de toezeggingen voor 2019 zijn. 
We zijn benieuwd! In de maand januari is op de kerkbijdragen-rekening (NL04 INGB 0002 
5541 52) al bijna € 12.000 binnengekomen. Een heel mooi begin, waarvoor veel dank!  
De collecten tijdens de eerste vier zaterdagavondvieringen in 2019 hebben € 770 opge-
bracht. De opbrengst van de Adventsactie was € 190. Dank daarvoor. 
 
Misintenties vieringen in de Petruskerk 
Vrijdag 1 februari: Rosalina Duindam – Raaphorst; 
Zaterdag 2 februari: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Paul Gellings, Paul Huisman, Catharina van Loon, Maria Verdegaal - van Beek, Jan Windt; 
Dinsdag 5 februari: Dick Juffermans; Vrijdag 8 februari: Jeroen Tolenaar; 
Zaterdag 9 februari: Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 60-jarig huwelijk, Maria 
Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Gellings, Catharina van Loon, Voor overleden ou-
ders, broers en zusters, Familie van Schaik-Overes, Maria Verdegaal - van Beek; 
Vrijdag 15 februari: Rosalina Duindam – Raaphorst; 
Zaterdag 16 februari: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Paul Gellings, Catharina van Loon, Maria Verdegaal - van Beek; 
Zaterdag 23 februari: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Gellings, Catharina van 
Loon, Familie van Schaik-Overes, Maria Verdegaal - van Beek; 
Vrijdag 1 maart: Rosalina Duindam - Raaphorst,  
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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
Pastoor drs. W.P.L. Broeders, pastoor J.H. Smith, diaken G.J. Clavel 
Pastoraal werkers: drs. Marlène Falke-De Hoogh, Bas van Pampus 
Contactgegevens: zie parochieblad Rondom de Kerk, www.rondomdekerk.nu 
Noodtelefoon: 06 13 29 54 36 (voor acute pastorale hulp) 

Kerkbijdragen Sint-Petrus: NL04 INGB 0002 5541 52, Misintenties: NL15 INGB 0003 5318 11 
Contact Sint-Petrus: 071 – 512 19 12, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl 
Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email 

 

Kalender februari 2019 
za 02 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Broeders, Petruskoor  
zo 03 Antonius 09.30 Eucharistie, pater Van Ulden, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor 
 Petruskerk 15.00 Concert Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek 
di 05 Zijlpoort 10.00 Eucharistieviering 
za 09 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, samenzang 
    Voorstellen Eerste Communicanten 
zo 10 Maria M 09.30 Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Schola Cantorum 
wo 13 Petrus 11.00 – 12.00  Open Kerk 
za 16 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Petruskoor 
zo 17 Antonius 09.30 Eucharistie, pater Van Ulden, Lam Godskoor 

Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, Hartebrugkoor 
za 23 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Broeders, samenzang 
zo 24 Maria M 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Dameskoor 
vr 01 Antonius 20.00 Wereldgebedsdag 
 

Na de zaterdagavondviering in de Petrus bent u welkom voor een kopje koffie in de Petruszaal. 
 

Doordeweekse vieringen 
 dinsdag Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
 donderdag Hartebrug 12.30 kerk, eucharistie 
 vrijdag  Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
.elke 1e dinsdag Zijlpoortkapel 10.00 eucharistie 
 elke 2e woensdag Petrus 11.00 – 12.00 open kerk 

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen 

http://www.rondomdekerk.nu/
mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl
mailto:haan@sintpetrusleiden.nl

