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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
 

De Haan van de Petrus 
 

 maart 2019 
 

Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
 

Wie niet is zoals deze ‘Klimaatspijbelaars’ 
Omdat ik vlak bij het Malieveld woon in Den Haag ben ik mijn licht gaan 
opsteken bij de scholierenprotesten, de ‘Klimaatspijbelaars’. Wat ik daar 
hoorde en zag had niets met spijbelen te maken. Ik werd aangesproken en 
ze wilden weten wat ik voor de aarde deed. Ik heb ze verteld over de paus en Laudato Si 
en hoe wij thuis proberen te leven vanuit een ‘zero waist’ principe, ofwel zo min mogelijk 
afval creëren. Een mooi ontmoeten, verschillende vertrekpunten met hetzelfde doel. Ik 
ben nog even blijven staan en werd aangestoten door een oudere heer. Hij wees mij op 
een bord met een spelfout en gaf aan dat hij het klimaatgedoe maar flauwekul vond. Zijn 
motto was: ‘ze kunnen beter leren spellen dan spijbelen’. En dan zie ik het opeens voor 
me. Jezus daar op het Malieveld die tegen mijn buurman en zovele anderen zegt: ‘Laat 
deze kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe 
aan wie is zoals zij’. We moesten ze maar eens serieus gaan nemen deze jonge erfgenamen 
van het Rijk van God, deze hoeders van Zijn schepping. Alleen al omdat er heel wat meer 
op het spel staat dan het klimaat alleen.                 Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker 
 
Projectkoor met Pasen 
Als ik op ‘Missa Festiva’ googel, zie ik de mis van Alexander Gretchaninoff als eerste van 
een lange lijst. Mogelijk weet meneer Google toch meer van mij dan ik al dacht, maar dat 
belet ons zeker niet om deze feestelijke mis weer eens met het projectkoor te gaan zingen. 
Verder heeft Coen Huisman een, voor ons, nieuw Easter Anthem van de Duits-Amerikaanse 
William Berwald (1864-1948) gevonden. Deze Berwald studeerde bij Josef Rheinberger. We 
zijn benieuwd of we daarvan iets terughoren. De naam van het stuk luidt: Christ, the Lord, 
is risen today. Elke twijfel is dan uitgesloten. We moeten als koor dan wel aan de bak, an-
ders gaat dit feestje niet door. Een uitdaging zeggen ze dan. Gelukkig krijgen we met Pasen 
weer hulp van enthousiaste projectkoorleden; mail daarvoor marjavoshoekstra@ziggo.nl. 
De muziek, en een eventuele oefen-cd, wordt vóór de eerste repetitie thuis bezorgd als we 
het bijtijds weten. Die eerste repetitie is 14 maart. Laat van je horen!                Ton van Schie 
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Aswoensdag 
Na carnaval begint op Aswoensdag de vastentijd, de 40-daagse voorbereidings-
tijd op Pasen. In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en 
hun levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het as-

kruisje op het voorhoofd. Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag. 
 
Dopen 
Zaterdag 16 maart om 15 uur doopviering; er is nog plek. De voorbereidingsavond 
is op dinsdag 5 maart om 19.30 uur in de pastorie van de Petrus, Lorentzkade 16A. 
Informatie bij Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl of 071-5144988. 
  
Diaconie 

 Vanaf 6 maart tot en met Pasen staat de Gouden Bus voor de Vastenactie weer achter 
in de kerk. Er liggen ook vastenzakjes achter in de kerk die u thuis kunt gebruiken. Dit 
jaar steunt onze kern het doel van de Vastenactie ‘Water verandert alles’. In grote de-
len van de wereld is water, en zeker schoon water, ver weg. Dit veroor-
zaakt problemen op het gebied van gezondheid, van economische ont-
wikkeling en scholing, en op de verhouding tussen man en vrouw. De 
Vastenactie ondersteunt waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, 
Nicaraqua en Indonesië. Hiermee worden infiltratiesystemen, putten, 
pompen of opslagtanks aangelegd. 

 Het dichtbij-doel is ook ‘water verandert alles’. Afgelopen zomer hebben wij ervaren 
dat de beschikbaarheid van water niet zo vanzelfsprekend is, wat er kan gebeuren als 
er watertekort dreigt. Verstandig omgaan met water is ook voor ons nodig. Wij moeten 
ons hier nog meer van bewust worden. 

 Stichting Baby Hope zamelt nog steeds kraammaterialen in voor kraamprojecten in 
Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, 
zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen 
drukken. De Petruskerk is ook inzamelpunt. Van harte aanbevolen.  

 Mogen wij op u rekenen voor het meebrengen van houdbare levensmiddelen voor de 
Voedselbank? Elke eerste maandag van de maand worden de producten opgehaald. 
Hartelijk dank voor uw ondersteuning. 

 
Wereldgebedsdag 2019 in de Antoniuskerk 
De Wereldgebedsdag is altijd op de eerste vrijdag van maart. In 173 landen (!) houden 
mensen op deze  vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. Dan gaat het gebed 

de wereld rond. In Nederland gebeurt dat op meer dan 500 plaatsen. In 2019 
zal op vrijdag 1 maart de Wereldgebedsdag ook weer in Leiden plaatsvinden, dit 
keer in de Antoniuskerk, aanvang 20:00 uur. Net als andere jaren wordt de vie-
ring voorbereid door vrouwen van verschillende kerken uit een specifiek land. 

De viering van 2019 wordt voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Zij hebben als thema 
gekozen: Komt allen, het feest is klaar, naar Lucas 14:15-24. 
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Actie Kerkbalans gaat goed van start 
In het weekend van 2/3 februari hebben alle contactpersonen de enveloppen ingeleverd 
van de actie Kerkbalans. In totaal zijn er 398 adressen benaderd. In totaal wer-
den 262 formulieren of betalingen ontvangen. Er is ruim €35.000 toegezegd, 
heel dicht bij het begrote bedrag van €37.000. Heel veel dank aan de contact-
personen voor hun inspanningen om soms vaker dan twee keer bij adressen langs te gaan. 
Het is de moeite waard geweest. Van de toegezegde bedragen was medio februari al ruim 
€17.000 ontvangen. Het toont een grote betrokkenheid van onze parochianen en vrienden 
van de Petrus. Heel veel dank, ook namens het pastoraal team. Een geweldig mooi begin 
van 2019. 
 
Financiën van de Petruskerk 
De collectes in de weken 5 en 6 brachten in totaal €435 op. Er komen ook regelmatig con-
tante stipendia binnen. In de afgelopen weken was dat €20. Via de bankrekening werd dit 
jaar al €250 ontvangen voor het lezen van missen. Veel dank voor alle bijdragen.  
 

Catecheseavonden in maart 

Er is een gevarieerd catechese aanbod op diverse locaties in onze parochie. Alle details zijn 
te vinden in de folder die achterin de kerk ligt. Hieronder de onderwerpen in maart. 
 ma 04 (avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 do 07 Adrienne von Speyr 
 ma 11 (overdag en avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 ma 18 De invloed van Paus Franciscus 
 ma 18 (avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 di 19 Dat moet je gelezen hebben; klassieke werken uit de katholieke traditie 
 vr 22 Film ‘Spotlight’ 
 ma 25 (avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 wo 27 Zij droegen de wondertekenen van Christus; over gestigmatiseerden  
 
Misintenties vieringen in de Petruskerk 
Vrijdag 01 maart: Rosalina Duindam - Raaphorst 
Zaterdag 02 maart: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Paul Gellings, Paul Huisman, Catharina van Loon, Maria Verdegaal - van Beek 
Vrijdag 08 maart: Joseph Vermeulen 
Zaterdag 09 maart: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Gellings, Catharina van 
Loon, Familie van Schaik-Overes, Maria Verdegaal - van Beek 
Zaterdag 16 maart: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Hans Epskamp, Paul Gellings, Catharina van Loon 
Zaterdag 23 maart: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Gellings, Catharina van 
Loon, Familie van Schaik-Overes 
Zaterdag 30 maart: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Catharina van Loon 
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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12 
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: 071-5121912, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl 
Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email 

 

Kalender maart 2019 
za 02 Petrus 19.00 Eucharistie, pater van Ulden, Sint-Petruskoor  
zo 03 Antonius 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor  
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
wo 06 Petrus 17.00 Eucharistie, Aswoensdag, pastoor Smith 
 Antonius 19.00 Woord- en Gebedsdienst, Aswoensdag, PW Falke 
 Hartebrug 19.00 Eucharistie, Aswoensdag, pater van Ulden, Schola Cantorum 
za 09 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor 
zo 10 Maria M 09.30 Eucharistie, pastor Kurvers, Lam Godskoor 

Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum 
za 16 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor 
zo 17 Antonius 09.30 Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor 
 Maria M 19:00 Taizé-viering 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
za 23 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Broeders, Samenzang 
zo 24 Maria M 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Kinderkoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum 
za 30 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor 
zo 31 Antonius 09.30 Eucharistie, pater van Ulden, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, Schola Cantorum 

 

Na de zaterdagavondmis 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
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