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Wilbert van Erp (65), vicevoorzitter van onze HH.
Petrus en Paulusparochie, gaat afscheid nemen van
zijn bestuurswerk. Nog niet onmiddellijk, maar wel
zodra er een opvolger is gevonden.

“We zijn in de parochie naar elkaar toegegroeid”
Van Erp is al sinds 1985 (!) actief
als bestuurder in parochies in
Leiden. Hij begon in 1985 als bestuurder van de H. Leonarduskerk aan de Haagweg. Na vier jaar
woonachtig in Engeland, kwam
hij terug in het Leidse en werd
gevraagd als bestuurder van de
Maria Middelares waar hij woonde.
In 2002 werd hij na de fusie van
de Leonardus, Antonius en Maria
Middelares vicevoorzitter van de
Lam Gods. Na de vorming van de
HH. Petrus en Paulusparochie in
2012 werd hij ook van deze parochie vicevoorzitter. Aan deze taak
komt nu een einde.

Hoogtepunten?
Van Erp: “De fusie in 2012 van alle
parochies in Leiden, Leiderdorp,
Zoeterwoude en Stompwijk tot HH.
Petrus en Paulusparochie zie ik als
een hoogtepunt. Vooral de manier
waarop wij met z’n allen deze
fusietaak, door het bisdom opgelegd, hebben opgepakt.
We zijn naar elkaar toegegroeid en hebben elkaar niet
verketterd. Daarnaast vind ik de realisering van de RKdiaconie in 2006 een hoogtepunt. Eerst onder leiding
van pater Ton Peters ofm., zijn we erin geslaagd ervoor

te zorgen dat we ook buiten de
kerkgebouwen zichtbaar zijn in
de dienst aan de naaste, met dank
aan De Bakkerij. Diaconie ligt mij
zeer na aan het hart, zo kunnen
we de blijde boodschap uitdragen
buiten onze kerken. Daarnaast
vind ik de vorming van ons blad
‘Rondom de Kerk’ iets om trots
op te zijn: met vereende krachten
een mooi blad maken, waarin we
kunnen zien wat er elders gebeurt
in de parochie.”

Verdriet
“Het verdrietigste dat ik heb
meegemaakt, is de sluiting van
de Leonardus eind 2003. Het was
mijn kerk, en ik heb de sluiting
moeten organiseren. Het was
geen verkeerde beslissing, maar
toch. En ja, er zijn in Leiden nog
steeds teveel kerken.”

Zorg en hoop

Tocht met het Kruis op Goede Vrijdag

“Het is jammer te merken dat er niet veel mensen bereid zijn
om zich bovenlokaal in te zetten. Ook de bemensing van het
Pastoraal Team, dat klein maar dapper alles probeert te doen
wat nodig is, baart mij zorgen, net als het steeds opnieuw proberen te vinden van voorgangers in de diverse kerken.” Wilbert
van Erp hoopt dat de kerk ertoe blijft doen in het Leidse. “Dat
we met een slinkende club opgewekt naar de kerk gaan en de
Blijde Boodschap blijven uitstralen.”

Jezus trok met de kruisbalk door de straten van Jeruzalem. Op
Goede Vrijdag 19 april is weer de tocht met het Kruis door de straten
van Leiden. Op vijf plekken wordt stilgestaan, met lezing van het Passie-Evangelie. Start 16.15 uur bij de Hooglandse kerk. Zo kan iedereen
eerst de Kruisweg in een kerk meebidden. Einde bij de Lodewijkkerk.

Van Erp gaat in ieder geval door met activiteiten waar zijn hart
ligt: bij de diaconie (onder meer als Schuldhulpmaatje en bij de
Inter Parochiële Caritas Instelling), in zijn eigen regio Zuid en
in het voorgaan in gebedsvieringen. (Zie ook pagina 19! red.)

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 of pwmarlene Falke@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres:
Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Stefan Tax verheugt
zich op zijn nieuwe taak
Met ingang van dit kalenderjaar is Stefan Tax
benoemd als penningmeester in het bestuur van
onze HH. Petrus en Paulusparochie. Op pagina 5
schrijft hij zijn eerste bestuursartikel.
Met zijn 31 jaar is hij een van de jongste bestuurders van Katholiek Nederland.
In het dagelijks leven is hij zelfstandig ondernemer als belangenbehartiger
in politiek Den Haag en Brussel voor de Nederlandse familiebedrijven. Hij
is inmiddels 10 jaar getrouwd met Petra en samen hebben zij vijf kinderen.
Louise (2012), Elena (2013), Leonardo (2015), Lucia (2017) en Isabel (2018).
De familie Tax gaat meestal naar de Joseph- of de Lodewijkkerk. Petra zet
zich onder andere in voor de Kindercatechese van De Goede Herder* waar de
oudste kinderen ook elke woensdag aan deelnemen. Stefan verheugt zich op
zijn nieuwe taak in het parochiebestuur: “Het is fantastisch om als katholiek
in Leiden te wonen, er wordt zo veel aangeboden! Graag zet ik mij in voor de
kerk, dit doe ik uit verantwoordelijkheid, omdat er ontzettend veel kansen
zijn voor de kerk en het is ook gewoon hartstikke leuk en leerzaam om in dit
bestuur te zitten”!
*Deze kindercatechese wordt gegeven in de pastorie van de Joseph.

Info op www.catechesedegoedeherder.nl.

Regio Zuid bijeenkomst op 30 maart
Op zaterdag 30 maart is de tweede
bijeenkomst van de parochianen van
Regio Zuid. Op 17 februari 2018 was
de eerste regiomiddag voor Zuid.
Eind vorig jaar lukte het niet om de
tweede regiomiddag te houden. De
komende Regio Zuid bijeenkomst is

in de Antoniuskerk, van 14.30 tot
16.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur.
Het thema is: ‘Wat zijn de mogelijkheden van onze kerk met het oog
op de toekomst ?’ Houdt deze datum
alvast vrij in uw agenda, nadere
berichten volgen!

Oproep voorbereiding H. Vormsel volwassenen
Dit jaar bereiden zich weer een aantal
volwassenen voor op het ontvangen
van het H. Vormsel op 8 juni om 19.00
uur in Sint-Petruskerk aan de Lammenschans. Onze bisschop Van den
Hende is de hoofdcelebrant. Er zijn
vier voorbereidingsbijeenkomsten:

op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 mei,
van 19.00 tot 20.00 uur in de pastorie
van de Sint Petrus, Lorentzkade 16a.
Wilt u meedoen?
Informatie en aanmelding Bas van
Pampus, pastoraal werker 06 52 24 68
26 of pwbasleiden@gmail.com.

Vastenactie 2019 ‘Water verandert alles’
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig: 844
miljoen mensen hebben geen schoon
drinkwater, 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor water en iedere 90 seconden sterft een
kind door vervuild
water.
Vastenactie
ondersteunt waterprojecten in Congo,
Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië
te met putten, pompen, opslagtanks
etc. Om de watercrisis te keren, moe-

ten wij zuiniger omgaan met kostbaar
water. Zie ons verborgen watergebruik:
een stukje rundvlees kost 16.000 liter
water per kilo, een katoenen T-shirt
2.700 liter en ons dagelijks kopje koffie
140 liter. Zie www.nudge.nl/projects/
watervoetafdruk,
dan weten we dat
we ons in de Vastentijd moeten bezinnen op onze manier
van leven. Zie ook www.vastenactie.nl.
MOV HH. Petrus en Paulus
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
De Wereld
Jongeren Dagen

“Vigilie met de paus hoogtepunt”

Wereld Jongeren Dagen in Panama
Op 12 januari vertrok een groep van ruim 100 Nederlandse
jongeren naar het warme Panama om de Wereld Jongere
Dagen te vieren. David Veselka uit onze parochie was één van
de pelgrims. Hij vertelt hieronder zijn belevenissen:
“De eerste week verbleven we in de
dorpjes El Marañon en Soná waar we
werden opgevangen door gastgezinnen. De Panamese vreugde werd niet
onder stoelen of banken gestoken:
elke dag kon er gerekend worden op
heerlijk Panamees eten, er werd veel
gezongen en gedanst en de H. Mis
werd elke dag gezamenlijk gevierd.
Uiteraard is de H. Mis hetzelfde, maar
de beleving toch anders: regelmatig
waren er liederen waarbij blijdschap
van de aanwezige gelovigen de voetjes van de vloer deed komen. Deze
vreugde werkte aanstekelijk en was
ook te merken in de tweede week, de
week van de daadwerkelijke Wereld
Jongerendagen in Panama-Stad.

Honderdduizenden jongeren!
Hier ontmoetten we honderdduizenden jongeren van over de hele wereld
om met de paus Jezus te ontmoeten
en het geloof te vieren. Het was de
gewoonste zaak van de wereld om
een persoon die van de andere kant

van de wereld kwam
een high five te geven, met elkaar op de
foto te gaan en elkaar
Gods zegen toe te
wensen. Het hoogtepunt van deze dagen
was wel de vigilie met
de paus op het open
veld, waar Eucharistische Aanbidding
met alle pelgrims
was en er in de open
lucht werd overnacht.
Hierop volgde in de
ochtend de slot-Mis
waarna de eigenlijke Wereld Jongeren
Dagen over waren en een groot deel
van de Nederlandse groep weer in het
vliegtuig stapte.

Een onvergetelijke ervaring
De reis was echter nog niet voorbij
voor de andere pelgrims: we vertrokken naar Santa Clara, een dorpje
dichtbij het strand om daar de laatste
Een aantal jongens
van de Nederlandse
groep in traditionele
Panamese kleding
bij een feestelijke
optocht in het dorp.

Zonsondergang
in het open veld
tijdens de vigilie
met de paus.

dagen tot rust te komen en de ervaOp de foto met
mede-pelgrims
ringen van de voorgaande weken te
uit Colombia.
delen met elkaar. Deze weken waren
We kenden
een onvergetelijke ervaring waarin
ze niet, maar
zozeer te zien is hoe rijk de Panamekwamen ze
se cultuur is en wat een zegen het is toevallig tegen.
dat wij God kennen in de wereldwijde
rooms-katholieke Kerk.”

In gedachten
Veertigdagentijd
het is Aswoensdag
de veertigdagentijd vangt aan
en wij willen opnieuw met Jezus
de woestijn ingaan
veertig dagen boeten en vasten
bezinnen en mediteren
bidden om vrede en vergeving
en dagelijks iets ontberen
delen van je overvloed
de ander ook wat gunnen
luisteren naar de mens in nood
dit alles moet toch kunnen
wanneer wij samen met elkaar
ons zó gaan voorbereiden
dan zullen wij een Lichtpunt zijn
voor Jezus en allen die lijden.
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2019
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Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

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

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

Basisscholen
RK
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24

Woondromen waarmaken

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 Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.
De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

f idesmakelaar sleiden.nl

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

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

KBO

Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00
PC Visser ’t Hooft Lyceum

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
Vmbo Boerhaavelaan |Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968  Contributie e 27,50 per jaar.

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Samen aan alles gedacht!
• 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

Margaret

Marcel

Carola

Pim

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

“Als bestuur moet je
vooruit kijken”

Niet alleen de wereld is in beroering, maar ook in de Kerk is
er veel gaande. Mooie gebeurtenissen zoals de Wereld Jonge
ren Dagen (zie pagina 3 en 21, red). Moeilijke perioden rond
de misbruikdossiers.

Als nieuw bestuurslid zet ik mij graag met volle overtui
ging in voor onze parochie en voor de rooms katholieke Kerk. De
kerk is een plek waar Jezus waarachtig aanwezig is. De Eucharis
tieviering op zondag, maar ook doordeweeks, is zeer waardevol.

In de Kerk dringt door dat, na en naast de zorg voor de slachtoffers natuurlijk, het antwoord daarop tweeledig is: doorvoeren
van de maatregelen om dit te voorkomen, zero tolerance (gezien
het geringe aantal aanklachten uit de laatste jaren lijkt dit te
werken); én de evangelische weg van boete. De Amerikaanse
bisschoppen zijn deze weg gegaan tijdens bezinningsdagen
en een van hen vertelt: “Dit waren de beste dagen die ik samen
met mijn medebroeders bisschoppen had, want wij waren allen
samen elke dag zes en een half uur voor Eucharistische aanbidding, overweging van Gods Woord en voordrachten die stevig
waren ... In de aanbiddingsuren hebben we alle tijd genomen
om ons af te zonderen, zodat de Heer tot onze harten kon spreken en ons kon leiden.”

Je kunt Jezus in de heilige Communie ontvangen en de kerk is
bij uitstek de plek om te bidden, genade, troost, inspiratie en
vergeving te ontvangen en tegelijkertijd dankbaarheid te uiten. Ook hebben wij als parochie, als rooms katholieken, een rol
buiten het kerkgebouw. De Bijbel leert ons om mensen te helpen
door op gepaste manier bezig te zijn met het dienen van behoeftige mensen. Wij zijn Zijn handen, mond en voeten in deze wereld. We horen de dingen te doen die Jezus zou doen als Hij hier
op de aarde zou rondlopen.

Boete door
gebed en vasten

Ik denk dat velen dat ook
ervaren bij de boetevrijdagen
die we in de parochie houden. En de Veertigdagentijd
is naar eigen karakter een
boetetijd. Alleen wat ‘boete’
is moeten we weer een beetje
ontdekken. Het gaat dieper
dan soberheid en vastenacties. Het is een verootmoediging van hart voor de Heer,
door daden van verootmoediging: gebed, biecht, dienstbaarheid, vasten …

Roepingen jaar 2019

Paus Franciscus heeft ons opgeroepen voor zeven maal boetedoening van gebed en vasten. Om met
verdriet en schaamte de wreedheden te erkennen en te veroordelen,
begaan door godgewijde personen,
geestelijken, en mensen belast
met de meest kwetsbaren. In de H.
Lodewijkkerk is vanaf september
tot en met maart in de Mis op de 1e
vrijdag van de maand om 19.00 uur
speciaal gebed en nadien boete‑
psalmen bidden en voor wie wil,
het Kruisbeeld vereren. Vrijdag 1
maart is de laatste boetedoening.

Dit jaar 2019 is ook een roepingenjaar in ons bisdom. We zijn onze bisschop dankbaar
hiervoor. In de brief van 14 januari schrijft mgr. Van den
Hende: “Als bisschop nodig ik u uit om in de loop van dit
kalenderjaar aandacht te hebben voor het Jaar van de Roepingen, om bisdom-breed stil te staan bij de roeping die we van
de Heer ontvangen hebben, als gemeenschap en persoonlijk.“

Uitdragen waar we voor staan

071 513 69 49
Dag en nacht bereikbaar

T E A M

Boete, onze roeping en
evangelisatie

Ontdekken wat ‘boete’ is

De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

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

P A S T O R A A L

In Nederland is ook een nieuwe impuls gegeven aan de evangelisatie door publicatie van twee ‘handboeken’ die elkaar
aanvullen: Als God renoveert en Rebuilt. Beide zijn uit parochieervaring geschreven en zeer concreet. De basisweg is: blijven
bij hoe het is, is geen optie meer, er moet vernieuwing komen
door verdieping van geloofskennis en durven uitdragen waar
we als katholieken voor staan. Daarom hopen we dat velen ook
van het catecheseaanbod gebruik maken. Dat is een eerste
stap. 
Pastoor Smith

Lichtpunten in onze parochie
Er zijn veel lichtpuntjes te zien in onze parochie. Er is een mooie
en wenselijke kleurigheid binnen de parochie. Zolang deze binnen het Rooms Katholieke spectrum zit, is dat prachtig. We hebben een groeiend aantal kinderen bij de kindercatechese van De
Goede Herder (zie www.catechesegoedeherder.nl red.).
In sommige kerken neemt het kerkbezoek toe, er is veel aanbod voor verdieping en verkenning van het geloof, activiteiten
voor gezinnen. Er is elke dag een Eucharistieviering en meerdere keren per week biechtgelegenheid.

Het geloof verder verspreiden
We zijn financieel gezond, we gaan een zusterorde huisvesten,
we helpen de maatschappij met bijvoorbeeld de realisatie van het
Babyhuis en als belangrijkste, we hebben de waarheid en steun
van Jezus aan onze kant. Wie kan ons wat maken?
Wij hebben de potentie om veel verder te groeien, zowel kwalitatief als kwantitatief. Wij kunnen, als een ware olievlek, het
geloof verder verspreiden in Nederland. Wat een mooie, belangrijke en vreugdevolle kans! Als bestuur moet je vooruitkijken. Dit doe ik met enthousiasme, maar wel realistisch.
We kunnen zo veel bereiken met apostolaat, evangelisatie en
het helpen van behoeftigen. Ik vraag me niet af hoe we van de
gebouwen afkomen, maar hoe we ze vol krijgen.
Met volle overtuiging en vertrouwen in de toekomst,
Stefan Tax, uw penningmeester van de
HH. Petrus en Paulusparochie

Ontwikkelingen in ons parochiebestuur
Wilbert van Erp blijft voorlopig aan als vicevoorzitter, met een verlengde benoeming door de bisschop. Machiel Kleemans is benoemd
tot secretaris en Stefan Tax tot penningmeester. Tot een nieuwe
gebouwenbestuurder aantreedt, handelt Wilbert Hettinga lopende
zaken af. Marianne Turk blijft nog in het bestuur Regio Oost vertegenwoordigen, naar een definitieve invulling wordt gezocht. Ruud
Stuurman blijft in het bestuur, nu om Noord te vertegenwoordigen
en Maurice Jongmans treedt toe tot het bestuur om Regio Zuid te
vertegenwoordigen. Op pagina 2 stelt Stefan Tax zich voor, in de
komende nummers de andere nieuwe bestuursleden.

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.com.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Maria Boodschap – 25 maart
In het Lucas Evangelie staat: “De engel Gabriël werd van Godswege gezonden.” Hij was
een boodschapper van God en zei aan Maria:
“Vrees niet Maria, gij hebt genade gevonden
bij God en gij zult een Zoon ter wereld brengen
die de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal
worden”.
De H. Augustinus noemt dit de dag, waarop de
Heer in de moederschoot ontvangen is. Precies
9 maanden voor Kerstmis op 25 maart krijgt
Maria te horen dat ze zwanger zal worden van
een heel bijzonder kind, de Zoon van God, Jezus.
Maria is geheel op God gericht en zegt dan ook
op de vraag van de engel: “Ja, mij geschiede
naar Uw woord”. Van deze aankondiging is een
mooi en eenvoudig gebed gemaakt, het Engel
des Heren (Angelus). Al in de 13e eeuw waren
er voorlopers van dit gebed. Bij dit gebed wordt
3 maal per dag de aankondiging van de engel
herdacht en wel bij het aanbreken van de dag,
op het middaguur en bij zonsondergang. Maria
Boodschap is een mooie gelegenheid om dit
gebed weer eens vaker te gaan bidden.
Annelies Cremers

Parochiedag zondag 17 maart
Dit jaar hebben we onze parochiedag op
17 maart want die is altijd rond het Hoogfeest
van Joseph. Er komt weer een gezellige en lekkere lunch en u wordt verder ingelicht over de
tweede fase van de restauratie. Ook de komst
van het klooster van de zusters in de pastorie
zal verder worden toegelicht. En de parochiebedevaart zal worden bekendgemaakt. Dus
alle reden om te komen op 17 maart na de
H. Mis.

Hoogfeest van Sint Joseph
19 maart is de feestdag van Sint Joseph, de
patroonheilige van onze kerk. Sint Joseph, de
man van Maria en de voedstervader van Jezus,
is een man van weinig woorden, een stille
man, maar wel iemand die luisterde naar wat
God tot hem zei. Want in de stilte hoor je meer.
Als u zich aanmeldt als Vriend van Sint Joseph
(zie de groene folder achterin de kerk) krijgt u
een boekje met teksten, gebeden en liederen
over Sint Joseph.
Missen op de feestdag van Sint Joseph vinden plaats om 9.00 uur in de dagkapel van de
Petruskerk en om 19.00 uur in de Lodewijkkerk
(plechtige Latijnse Mis).
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Extra aandacht voor

Het gebed ‘Engel des Heren’
De Engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt
en Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria …
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria …
En het Woord is vlees geworden
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria …
Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig
worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de
Engel de Menswording van Christus uw Zoon
leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in
onze harten, opdat wij door zijn Lijden en Kruis
gebracht worden tot de heerlijkheid van de
Verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.

Kruiswegstatie diensten
In de Veertigdagentijd zullen we tijdens de
Woensdagavondmissen weer onze statiediensten houden. Dat wil zeggen dat de Liturgie
van het Woord bij de Kruiswegstaties wordt
gehouden. Zo gaan we in deze weken de veertien staties langs. De Eucharistische liturgie is
daarna aan het hoofdaltaar. Het is een mooie
wijze om het
Lijden
van
Christus
te
overwegen,
dat altijd uitdrukking is
van zijn barmhartige Liefde.

6 maart Aswoensdag
19.00 uur Mis met Asoplegging
13 maart woensdag
19.00 uur Mis Vrienden van Sint
Joseph (ook op 10 april)
14 maart donderdag
10.00 uur Seniorenmis in
De Ridderzaal
17 maart zondag Parochiedag
19 maart dinsdag Hoogfeest van
		
Sint Joseph
27 maart woensdag
19.00 uur Mis
20.00 uur lezing over gestigmatiseerden (ook op 10 april)
7 april zaterdag
10.30 uur Pater Pio Gebedsgroep
13 april zaterdag
14.00 uur Palmpaasstokken maken
in De Ridderzaal
14 april Palmzondag
11.30 uur Mis met Processie en
Passie-Evangelie – begin Goede Week
15 april maandag
19.00-21.30 uur Avond van
Barmhartigheid

Vaste Missen
Zondag

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.

Barmhartigheidskapel

Maandelijks wordt er door iemand van het
bloementeam een bloemetje bezorgd bij een
parochiaan die vanwege omstandigheden een
extra attentie kan gebruiken. Dit kan zijn een
ziekenhuisopname, langdurige ziekte, overlijden van een dierbare, etc. Mocht u iemand
weten die hiervoor in aanmerking komt, laat
het gerust aan ons weten! lodewijkparochie@
gmail.com.

Anne-Marijn Beenakker

Kruisweg op vrijdagen
Vanaf Aswoensdag zullen we elke vrijdag na
de Avondmis de Kruisweg bidden met het
gezongen Stabat Mater. Dit jaar zullen we niet
bij elke statie een korte overweging houden,
maar bij enkele een wat langere overweging
met teksten van de kruisweg die Hans Urs
Von Balthasar voor Paus Johannes Paulus II
geschreven heeft. Bij de andere staties wordt
natuurlijk wel kort gebeden.
De Kruisweg bidden, is naast een verdieping
van ons geloof ook een boete-gebed. Zo zetten we na de zeven boetvrijdagen dit voort in
deze boetetijd. ‘Parce Domine, populo tuo…
Spaar, Heer, uw volk…’

Triduüm (18 – 21 april)
Witte Donderdag:
19.00 uur Mis, Lodewijkkerk
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg, Josephkerk
16.15 uur Tocht met het kruis
19.00 uur Plechtigheden, Lodewijkkerk
Stille Zaterdag
9.30 uur Gebed, Lodewijkkerk
21.00 uur Paaswake, Josephkerk
Pasen:
11.30 uur Mis, Josephkerk
(2e Paasdag 11.30 uur Mis, Josephkerk).

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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H. Veronica uit het reliëf op het hoogaltaar

Jongerenmis
Elke tweede donderdag van de maand is de
H. Mis ook de ‘jongerenmis’. Een van de jongeren leest de eerste lezing en het gebed
van de gelovigen. Een eigen jongerenkoor
zingt krachtig en prachtig Latijnse, Engelse en
Nederlandse gezangen. Nadien wordt er ergens
geborreld. Dus invoeren in de smartphone:
14 maart, 11 april, 9 mei…
Zie ook www.rkjleiden.nl.

Rechts voorin de kerk is de oude doopkapel,
waar het grote schilderij van de Verrijzenis
hangt. Deze kapel wordt opgeknapt tot Barmhartigheidskapel. Er komt een beeld in te staan
van de 5e kruiswegstatie, Simon van Cyrene
helpt mee het kruis te dragen. De maker is
Frans Fritschy (overl. 2010). Het beeld is indrukwekkend vanwege de uitgedrukte verbondenheid tussen Jezus en Simon. De veldwerker
Simon werd gedwongen Jezus te helpen het
kruis te dragen, maar het beeld is zo gemaakt
dat het ook lijkt alsof Jezus het kruis van Simon
draagt. In die zin is het een beeltenis van de
barmhartigheid: onze kruizen worden door de
Heer mee-gedragen, als we dicht bij Hem blijven. Dit beeld en deze kapel willen ons helpen
wanneer kruizen te zwaar lijken te wegen.

Extra aandacht voor

6 maart Aswoensdag
9.00 uur Mis met Asoplegging
14 maart donderdag
10.00 uur Seniorenmis in De Ridderzaal
bij de Josephkerk
19.00 uur Jongerenmis (ook op 11 april)
19 maart dinsdag
19.00 uur Hoogfeest van Sint Joseph,
Tridentijnse Mis
20.00 uur Dat moet je gelezen hebben
4 april donderdag
20.00 uur Adrienne von Speyr
14 april Palmzondag
10.00 uur Mis met Processie en Passie
evangelie – begin Goede Week
15 april maandag
19.00-21.30 uur Avond van Barmhartigheid in de Josephkerk
16 april dinsdag
extra biechtgelegenheid na de Avondmis
Triduüm (18 – 21 april)
Witte Donderdag
19.00 uur Mis, Lodewijkkerk
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg, Josephkerk
16.15 uur Tocht met het kruis
19.00 uur Plechtigheden, Lodewijkkerk
Stille Zaterdag
9.30 uur Gebed, Lodewijkkerk
21.00 uur Paaswake, Josephkerk
Pasen: 10.00 uur Mis, Lodewijkkerk.

Fathers-Prayers – Vaders Bidden

Vaste Missen

Twee keer per maand komen vaders samen
om een uur te bidden. Over de hele wereld
bestaat Fathers-prayers én Mothers-prayers,
ook in Leiden. Ouders kunnen hun vreugden
en zorgen delen en samen bidden. De Biddende Vaders - zoals dat in het Nederlands heet
- komen regelmatig samen in groepjes van
twee tot maximaal acht personen, bij een van
hen thuis of bij een kerk om te bidden voor alle
vaders en hun gezinnen. Eenvoudig aan de hand
van een vast Gebedenboek, dat wereldwijd
gebruikt wordt. In Leiden is dat in de pastorie
van de H. Lodewijk. Iedere 2e en 4e dinsdag
van 20.00 tot 21.00 uur. Vaders zijn van harte
welkom. Informatie bij Bas van Pampus pw:
pwbasleiden@gmail.com of Willem Bakermans:
willem.bakermans@live.com.
Zie ook www.fathersprayers.org/NL/.

10.00

Zondag
17.00
18.00

Hoogmis Latijn of Latijn/Nl. met
kinderwoorddienst 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

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14.00 – 23.00
7.00 – 14.00
17.00 – 18.00

Zondag

17.00 – 17.45.

(Tridentijnse Mis)

Eucharistische aanbidding

Biechtgelegenheid

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

ch

Uitvaartverzorging

ie

ke

Hét adres voor religieuze geschenken

rn

Regio Oost

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.

onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Terugblik op de Kerstvieringen

RELIGIAONLINE.NL

Wij kunnen terugblikken op prachtige vieringen rond de geboorte van de Heer. Voor alle
parochianen die zich hiervoor hebben ingezet,
niet in de laatste plaats de leden van onze
koren, was het fijn om te zien dat zovelen
de weg naar onze Goede Herderkerk hadden
gevonden. De dienst van lezingen en liederen
op weg naar Kerstmis op zondagmiddag 16 december trok ruim 200 bezoekers. Het damesen herenkoor, versterkt met 15 projectzangers

Wij zijn telefonisch te bereiken
onder nummer 06 10 84 80 78

Levendaal 103 - Leiden

E-mail: religialeiden@gmail.com

De Menswording is verkocht
Na turbulente maanden waarin de media met
grote regelmaat melding maakten van ontwikkelingen rond de bestemming van de voormalige Menswordingkerk, heeft het bestuur van
onze Parochie HH. Petrus en Paulus begin januari
de sleutels van het gebouw overgedragen aan
de koper. Het hele proces heeft vele parochianen
diep geraakt; men had de hoop dat het gebouw
nog een passende bestemming zou kunnen krijgen. Het is goed om te weten dat de opbrengst
van de verkoop ten goede komt aan de exploitatie van onze parochiekern en ons kerkgebouw.

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

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

uit de Zoeterwoudse kerken,
zong onder leiding van Ans
Bulles Nederlandse en Engel
se Kerstliederen, op het orgel begeleid door António
Pedrosa, die ook soleerde in
een prachtige vertolking van
Bachs ‘Trio super: Nun komm,
der Heiden Heiland’. De liederen werden afgewisseld met lezingen over het naderende
Heil uit Oude en Nieuwe Testament. De in- en
uitleiding werd verzorgd door Thea Epskamp.
De deurcollecte voor Serious Request bracht
€ 407,- op. Eerder die week werkte het koor op
vrijdag 14 december mee aan een zangdienst
in de Zoeterwoudse Dorpskerk, samen met

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

O

E

T

E

R

W

Eerste heilige Communie
O

U

D

De voorbereidingen voor de Eerste H. Communie
zijn al weer van start gegaan. Regelmatig zijn de
13, nu al aangemelde kinderen, met hun ouders
aanwezig tijdens de zondagsvieringen en volgen
zij een intensief traject naar de grote dag. Aanmelden kan nog steeds bij ons secretariaat.

E

Gebouwengroep van start
Op initiatief van onze penningmeester Freek
Versteegen is er een groep gevormd van vijf
handige heren, die al op enigerlei wijze betrokken zijn bij het onderhoud van onze kerk.
Cor Francken, Chris Roessen, Simon de Groot,
Kees Vreeburg en Gerard Verdoes hebben de
afgelopen jaren ad hoc al veel werk verzet in
onze vernieuwde kerk. Samen met Freek (en
op de achtergrond leunend op de enorme expertise van Wilbert Hettinga) pakken zij planmatig het onderhoud aan ons kerkgebouw op.
In een volgende uitgave leest u er meer over.

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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BMS Notarissen
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

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

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

Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel
Woord- en Gebedsdienst.

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 datum is 2 maart. Voor aanmeldingen en
vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof
tel. 071 589 16 26.

Overleden:

15-11 Rudolphine den Tex - Lips,
5-12 Leonardus Marie Adrianus Schalks,
6-12 Geertruida Cornelia Wilhelmina
van de Kamp,
7-12 Antonius Brasker,
7-12 Cornelis de Winter, 
11-12 Simon Johannes Cornelius Honselaar,
13-12 Maria Kok - Hartman, 

97 jaar
86 jaar
82 jaar
86 jaar
83 jaar
82 jaar
93 jaar

Saxgroep Vios. De drie vieringen op Kerstavond
en de Mis op Eerste Kerstdag werden ook zeer
goed bezocht door in totaal circa 1200 kerkgangers! Alle parochianen ontvingen bij het verlaten van de kerk een kleurrijk jaarboekje over
2018 met de titel ‘Onze Schaapskooi in beeld’.
Dank aan allen die deze Zalige Kerst mogelijk
hebben gemaakt.

15-12 Theresia Luthea Maria Rosheuvel, 85 jaar
15-12 Cornelia Margaretha Theodora van
Ruiten - Akerboom, 
94 jaar
15-12 Hendrica Geertruida van
Steenbergen - van Benten, 
84 jaar
18-12 Josephine Johanna Maria Perquin Dopheide, 
97 jaar
20-12 Hubertus Hendrikus Vertegaal, 
92 jaar
21-12 Josephus Heinrich Petrus Ludlage,  81 jaar
29-12 Cornelis Maria van Goozen, 
78 jaar
30-12 Adriana Cornelia Johanna Maria
van Sandijk - Rasenberg, 
53 jaar
5-1 Johanna Josepha van der Werff van Ovost, 
87 jaar
5-1 Adriana Maria Cornelia
van der Geer - Goddijn, 
83 jaar
6-1 Petronella Clasina Elisabeth Maria
Eerden - de Rooij, 
91 jaar
9-1 Catharina Maria Dijkstra - Brandsen, 93 jaar
9-1 Adrianus Bernardus Pleij,
90 jaar
16-1 Maria Francisca Dickhoff - Devilee,  83 jaar
18-1 Johanna Maria Louiza Verhagen-Vos,92 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.

Gezocht Webmaster
De parochiekern Sint Jan maakt samen met
de gemeente, rond de Dorpskerk, gebruik van
de website “Kerk van Zoeterwoude”. De huidige webmaster is om gezondheidsredenen
genoodzaakt om hiermee, in ieder geval voorlopig, te stoppen. Men is dus op zoek naar een
nieuwe webmaster, die een aantal periodieke
onderhoudsactiviteiten wil uitvoeren. We
zoeken iemand die enige affiniteit heeft met
websitebouw en -onderhoud en liefst iemand
die ook Joomla (de techniek, waarmee de
website is gebouwd) kent of wil leren kennen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Rob
Schimmel: rob.schimmel@kpnmail.nl
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Pastorie
Eind december 2018 is
definitief de toegang,
via de kerk, naar de
pastorie afgesloten. Zoals u weet is de pastorie
verkocht en wordt deze
verbouwd tot 2 woningen. Al voordat in 1904
de Sint Jan verrees, op
de plek van de toenmalige Waterstaatskerk
(uit 1855), stond de
pastorie er al. Toen echter nog met de statige trap naar de 1e verdieping en een hekwerk eromheen. De pastorie
heeft meer dan 100 jaar onderdak geboden
aan kapelaans, pastores, paters en hun huishoudsters. Ook de kerkelijke archieven en de

Orgelconcert
Vrijdagavond 29 maart om 20.00 uur geeft
het duo Adriaan Hoek (orgel) en Alisa van
Dijk (viool) een concert in de Dorpskerk van
Zoeterwoude-Dorp, Dorpsstraat 17. Toegang
€ 9.- (t/m 21 jaar vrij entree) Kerk open om
19.30 uur. Informatie: http://orgelconcerten.
kerkvanzoeterwoude.nl.

Actie Kerkbalans
Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ is op 19
januari de Actie Kerkbalans 2019 weer van start
gegaan. Als in de loop van 2019 de verbouwing
wordt afgerond, beschikken wij weer over een
prachtige kerk, waarin wij samen kunnen
komen om te vieren, dopen, trouwen, rouwen
en bidden. Waar we na de Mis een kopje koffie
of thee kunnen drinken, en elkaar kunnen ontmoeten. Kortom onze kerk St. Jan waar geldt:
‘KERK ZIJN WE SAMEN’.
De instandhouding van onze kerk brengt echter
jaarlijkse kosten met zich mee. Daarom doen
we ook in 2019 weer een beroep op uw saamhorigheid en vrijgevigheid. Uw bijdragen zien
wij graag tegemoet op een van onze bankrekeningen, die hiernaast
vermeld staan.
Geef voor je kerk, 		
een Kerk waar
We Samen Zijn. 		
Bij voorbaat
hartelijk dank!
Rob Kaarls,
	




organisatie
kerkbijdragen
Sint Jan

C ar n avals m is

secretariaatsruimten hadden er hun plekje. Met
weemoed nemen we afscheid van dit prachtige statige pand en de grote tuin erachter.
We wensen de nieuwe bewoners succes met
de enorme verbouwing en heel veel woonplezier op deze mooie plek in Zoeterwoude.

Familieberichten

Gedoopt 29 december 2018
Overleden
82 jaar
92 jaar
93 jaar
77 jaar.

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

NL93 INGB 0002 564 772 of NL75 RABO 0375 304
800, t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan

Misintenties en overige zaken
NL95 INGB 0000 271 753, t.n.v. HHPP Sint Jan.
Geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door voordat u per bank betaalt,
bankafschriften worden maar 1x per maand
door de bank verstrekt.

Dopen 2 december

Nieuwjaarsdag 2019

Op 2 december 2018 zijn Pim, Jack en
Noortje gedoopt door pastoor Broeders in de
Heilige Laurentiuskerk in Stompwijk. Het is altijd ontzettend leuk om jonge parochianen op
te mogen nemen in onze gemeenschap. Extra
bijzonder was deze keer dat de dopelingen alle
drie een doopjurk droegen met elk een eigen
verhaal. En wat zagen ze er mooi uit! Het was
een mooie viering waar wij met plezier op
terug kunnen kijken. Van harte gefeliciteerd!

Werkgroep Doopvieringen

Patricia van Arkelen en Ingrid Luk

Een feestelijke Eucharistieviering als opening
van het nieuwe jaar! Pastoor Broeders ging
ons hierin voor. Na afloop werd koster Adriaan
Hilgersom in het zonnetje gezet. Hij is sinds
1 januari 1969 onze koster, al 50 jaar!

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

Organisatie

Pastoraatgroep
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.

Drie trotse vaders! v.l.n.r. Richard den Hollander
met zoon Pim, Wilfred van Haastert met dochter
Noortje, Mickey Hogervorst met zoon Jack.

Actie Kerkbalans
Donderdag 31 januari vergaderden de Wijkcontactpersonen. Een van de agendapunten
was de Actie Kerkbalans. De formulieren waren de avond ervoor allemaal ingevouwen
en op wijk gelegd. Dan hebben we het over
zeker 750 enveloppen; voor alle parochianen
in Stompwijk. Het voorbereidende werk, alles
uitgezocht op naam, was gedaan door Kees
Luiten, Jaap de Jong en Rienus Odijk. Een hele
klus! De Wijkcontacten gaan er voor zorgen dat
alle enveloppen binnenkort bezorgd worden.
Bedankt allemaal! 
Annie van Rijn

Familieberichten
Overleden
December:

Weekendvieringen

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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PS: Rienus Odijk werd nog bedankt voor de
vele heerlijke oliebollen en appelflappen die
hij al jaren bakt!

Er is een Carnavalsviering in de Sint Laurentiuskerk op zondag 3 maart om 11.00 uur. De OudPrinsen vormen een koor en zingen mooie liederen tijdens de carnavalsviering. Prins carnaval
met zijn page en opper, tevens de raad van elf en de volledige jeugdraad zullen hun opwachting
maken tijdens deze viering. Uniek in de regio en zeer de moeite waard voor iedereen die deze
viering bij wil wonen!
PR De Gaanders

Luca Vinci

03-12 Henrietta Rozier-Plasmeijer
13-12 Petronella vd Harg-Ammerlaan
20-12 Jacoba Elderhorst-van Haastert
03-01 Wil Vink

Aansluitend was er in de kerk de traditionele
Nieuwjaarsreceptie met oliebollen en appelbeignets. Velen kwamen Adriaan Hilgersom
feliciteren, die, met vele hulpkosters, nog
doorgaat met zijn werk!
Rienus Odijk

Fotografie: Carmen Rodriguez

Een vertrouwd beeld langs en boven de wegen
zijn de verkeersborden die ons de weg wijzen.
Van hier naar daar: zoveel kilometers. Als we
de weg ‘naar huis’ willen gaan, dan blijkt thuis
steeds een afslag te zijn, weg van de hoofdweg, een zijweg. Een mooi beeld eigenlijk,
zeker in deze tijd van voorbereiding op Pasen. We moeten bij onszelf te rade gaan of
we nog wel op de goede weg zitten of we de
goede kant uitgaan, de juiste richting volgen.
Richtingwijzers voor het leven: het zijn de
woorden die staan in de Bijbel, ze brengen
ons thuis bij ons-zelf, bij elkaar en tenslotte bij
God. Ze staan niet zichtbaar langs de wegen.
We moeten er moeite voor doen. Hoe vaak
in ons leven moeten wij niet kiezen voor het
een of het ander? We staan nogal eens op een
kruispunt. En van een afstand, achteraf, is het
gemakkelijk om die keuze te maken, maar
op het moment zelf kan het lijken of de hele
wereld op je afkomt. De woorden uit de Bijbel
zijn niet bedoeld voor later, maar voor hier en
nu. En ze zijn ook niet te hoog gegrepen of te
moeilijk. Iedereen kan ze concreet maken in
het leven van vandaag.
De Schriftwoorden zijn richtingaanwijzers en
snuffelpaal. Kiezen voor Jezus betekent kiezen voor Zijn waarden. Waarden die te maken
hebben met heelwording, voor vrede en gerechtigheid, niet meer en niet minder. Veertigdagentijd. Goed dat die tijd er is.
Om deze opdracht van ons menselijk bestaan
weer eens opgepoetst op de voorgrond te
plaatsen. We zouden het anders wel eens kunnen vergeten. Weg en Einddoel.

Margreet Onderwater, gebedsleider

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.

Fotografie: Carmen Rodriguez

Veertigdagentijd op naar
Pasen…

Regio Oost

Een toespraak volgde over het wel en wee van
zijn carrière. Hij kreeg een glas aangeboden
met inscripties, wijn en bloemen. Hij was zeer
verrast, net als zijn aanwezige familie. Ook
het vele applaus verraste hem. Toen kwam de
pastoor nog met een felicitatie van onze bisschop, plus een aandenken in de vorm van een
plaquette van de H. Laurentius.

13
15
16
18
22

Bertus Rijgersberg
Jo Janson van Santen
Piet van Leeuwen
Riet Hilgersom Janssen
Gerard Olsthoorn

81 jaar
91 jaar
77 jaar
78 jaar
70 jaar.

Gedoopt
2 december
Pim Cornelis Wilhelmus den Hollander
Jack Adrian Hogervorst
Noortje Lillianne Amberley van Haastert.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 18 februari tot en met 21 april 2019

Speciaal voor de 			
Er zijn weer allerlei interessante,
leerzame en inspirerende activi
teiten in en vanuit onze kerken.
Opgave niet nodig, tenzij anders
vermeld. Meer info in de blauwe
folder ‘Geloofsvorming en ver
dieping’, die achterin de kerken
ligt. Op de pagina’s van de kerken
staan nog meer activiteiten en
vieringen waar iedereen welkom
is. Voor weekendvieringen, zie
pagina 22 en 23. Jongerenactivi
teiten staan op pagina 20.

• De invloed van Paus Franciscus
Onze paus blijft altijd oproepen tot bekering en
naastenliefde. Data en tijd maandag 18 maart en 8
april van 20.00 tot 21.30 uur. Plaats Petruspastorie. Door pastoor Broeders en Bas van Pampus pw.
• Gestigmatiseerden de eeuwen door
Zij droegen de wonde-tekenen van Christus. Door
hun stigmata worden we direct geconfronteerd
met het Lijden van Christus Zelf. Data en tijd
woensdag 27 maart en 10 april van 20.00 tot 21.30
uur. Plaats Josephpastorie. Door pastoor Smith.

Maart

18 Catholicism (also in English)

1 Wereldgebedsdag Antonius-

Mgr. Barron leidt ons met beelden uit de Kerk binnen in de
mooiheid van ons geloof. DVDinleidingen met
erna gesprek. Pastorie H. Lodewijk
van 20.00 tot 21.30
uur. Door pastoor
Smith en Bas van
Pampus pw

19 Dat moet je gelezen hebben…
Uit de periode van de 18e-19e
eeuw (o.a. Grignion, de Montfort, Newman en uit de 20e-21e
eeuw (o.a. Zr. Faustina, Escrivá).
H. Lodewijkpastorie, van 20.00
tot 21.30 uur. Door pastoor
Smith

20

•
Avond met de bisschop

De invloed van paus Franciscus

3
4

Info bij 19 februari

5

Hoogfeest H. Jozef

6 Aswoensdag Verplichte

vasten- en onthoudingsdag. Begin van de Veertigdagentijd

7 Adrienne von Speyr
Het leven en werk van deze mystica blijven boeien! Tekst aanwezig. Pastorie H.
Lodewijk, 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith. Zie hierboven

Bruidegom van de H. Maagd Maria
Zie voor Missen de Josephpagina 6

20
21 Bijbelleesavond

1

Zie hierboven

4 Adrienne von Speyr
Info bij 7 maart

Bijbelleesavond Informatie op

16 Stille Omgang Zie hiernaast

29

Middelareskerk, 19.00 uur. Zie pagina 17

30 Regio Zuid bijeenkomst
Zie pagina 2

31 4e Zondag van de Veertigdagentijd
Zondag Laetare

16
18 Witte Donderdag

7 5e Zondag van de Veertigdagentijd

19 Goede Vrijdag
Tocht met het Kruis. Zie pagina 1

Start Iconenexpositie
Josephkerk. Zie hieronder

10 Zij droegen de wondetekenen van Christus

28

Josephkerk. Zie pagina 6

6

25 1e Gebedsbijeenkomst Zie boven

15

15 Avond van Barmhartigheid

17

9

(Maria Boodschap). Hoogfeest

Intocht van Jezus in Jeruzalem.
Begin van De Goede Week

5

24 3e Zondag van de Veertigdagentijd

27 Zij droegen de wonde-tekenen
van Christus Zie hierboven

Oecumenische Taizé-viering Maria

Lam Godspagina 17

23

14

17 2e Zondag van de Veertigdagentijd

14 Palmzondag

3

8 De invloed van paus
Franciscus Zie linksboven

Aankondiging van de Heer

12
13

2

22 Filmavond ‘Spotlight’

26

13

25 Catholicism
(also in English)

April

Informatie op Lam Godspagina 17

11 Houd het eenvoudig Het katholieke
12

24

Het Jaarthema van Rondom de Kerk, ‘Waar leeft de
Kerk’, laat zich niet eenvoudig vertalen naar films. Wel
zou je kunnen zeggen dat iets van de Kerk ook zichtbaar wordt waar mensen werk maken van hun inspiratie door ‘deugdelijk’ te leven. In deze filmreeks staan
de deugden centraal. Data vrijdag 22 februari The
Visitor, 22 maart Spotlight, 26 april Do You Believe,
24 mei A new Spirit ,21 juni The lady in the Van, de
slotavond met maaltijd. Tijd 19.00 tot ca. 22.00 uur.
Plaats Romanuszaal achter de Hartebrugkerk, ingang
Lange Mare. Begeleiding Marlène Falke-De Hoogh pw.

19 Dat moet je gelezen hebben…

geloof verkennen. Zie hierboven

23

Film en spiritualiteit

Zie linksboven

10 1e Zondag van de Veertigdagentijd

28

‘Dialoog PKN-RKK’ in De Regenboog.
Zie pagina 18

2

22 Filmavond

27
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Boete door Gebed en Vasten

Zie pagina 5

9

26

18 Houd het eenvoudig

kerk, 20.00 uur. Info op pagina 17

21
The Visitor. Zie rechterpagina

over. Data en tijd donderdag 7 maart, 4 april,
2 mei en 6 juni van 20.00 tot 21.30 uur. Plaats
Lodewijkpastorie. Door pastoor Smith.
• Gebedsbijeenkomsten
In deze Veertigdagentijd is de start van maandelijkse gebedsbijeenkomsten, in de Petruspastorie. Eerst koffie/thee en daarna bidden.
Data en tijd 25 maart, 29 april, 27 mei en 1
juli. Van 19.45 uur tot 21.00 uur. Opgave en
info bij Bas van Pampus pw: 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com. Van harte welkom!

Het katholieke geloof verkennen.
Zie linksboven

8

Info bij 18 februari

12

• Houd het eenvoudig
Het katholieke geloof verkennen. Met korte
excursies naar het kerkgebouw. Data en tijd
maandag 11 maart en 15 april van 14.00 tot
15.30 uur, maandag 4, 11, 18 en 25 maart,
1 en 8 april van 19.30 tot 21.00 uur. Plaats
pastoriezaal van de Josephkerk. Door diaken Clavel en Annelies Cremers.
• Adrienne von Speyr (†1967)
Zij droeg de stigmata, beleefde het lijden
van Christus innerlijk mee en schreef hier-

Februari

Stille Omgang, bent u
al eens mee geweest?
Dit jaar is de Stille Omgang op
zaterdag 16 maart. Een voettocht
in stilte door nachtelijk Amster
dam langs de plaats waar het
Eucharistisch wonder heeft
plaatsgevonden.
Er gaat weer een bus met mensen
uit Leiden en omgeving naar
Amsterdam. Voorafgaand aan de
Omgang wordt de H. Mis gevierd in
de Papegaai, een oude kerk aan de
Kalverstraat. Rond een uur of twee
zijn we meestal weer in Leiden
terug. Dit ‘Eucharistisch wonder’
wordt elk jaar herdacht in de Stille
Omgang van Amsterdam. In de
Middeleeuwen moest een zieke
man, die zojuist de Communie had
ontvangen, overgeven. Het braaksel werd in de open haard gegooid,
waar de nog niet verteerde hostie
in het vuur bleef zweven. Nadat
een priester de hostie had opgehaald, bleef de hostie in het huis
van de zieke terug komen. Info en
opgave www.stilleomgangleiden.
nl of mail of bel met Willem
Bakermans, willem.bakermans@
live.com of 06 51 42 10 79.

-dagentijd

20 Stille Zaterdag

Zie linksboven

11

die overgaat in de
heilige Paasnacht
(Paaswake)

21 Hoogfeest van Pasen

Verrijzenis van de Heer.

Iconenexpositie over Passie en Pasen
Van 7 april tot en met 5 mei is
in de Sint-Josephkerk een
expositie van tien Iconen
rond het Lijden, Sterven en
Verrijzen van de Heer. Deze
Iconen zijn geschilderd door
Geert Hüsstege (zie www.
husstege-iconen.nl).

Iconen verbeelden het
Evangelie en spreken tot
het hart. Openingstijden: op
de zondagen 7, 14, 21 en 28
april en 5 mei, van 12.45 tot
14.00 uur. Toegang is gratis.
Er is een boekje te koop met
uitleg.
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2019
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HARTEBRUG

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.

WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

TIBDEBOER.NL

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.

leden van het Hartebrugkoor: Dorien van Rumt,
Leny Hensing en Gusta
Kortekaas. De voorzitter
speldde hen de erepenning
van de Sint-Gregoriusvereniging opgespeld. Hulde
en dankbaarheid voor 25 jaar trouwe dienst!

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

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voor alle gezindten
Diverse sfeergebieden om eigen plek uit te zoeken
Graf reserveren bij leven
Budgetgraven en keldergraven
Urnenmuren, urnengraven, urnenkelders
Verscheidene strooivelden
Openlucht-aula
Rouwsteiger voor uitvaart over water
Moderne aula’s en koffiekamers
Wandelpark met natuur- en kunstroutes
Theehuis Veldheim dagelijks geopend
De medewerkers van Rhijnhof denken graag mee
over wensen voor begraven en asbestemming.
071-532 06 09 (keuzemenu toets 2)
info@rhijnhof.nl - www.rhijnhof.nl

Openingstijden:
Kantoor: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
Theehuis Veldheim: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
(Theehuis opent 10.00) Zondag van 11.00 tot 17.00

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging
Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht
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Echt iets lekkers!
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

Communicanten stellen zich voor

Actie Kerkbalans

Zondag 12 mei wordt voor deze groep kinderen
een grote feestdag. Voor het eerst bij Jezus aan
tafel. Het is een lange tijd van voorbereiding,
die al in december is begonnen. Op zondag 20
januari hebben we kennis met hen gemaakt.
Ze hebben iets verteld over zichzelf, hun school
en hobby’s. We wensen deze enthousiaste en
creatieve kinderen met hun begeleiders veel
succes en plezier met de voorbereiding.

Op zaterdag 19 januari is de Actie Kerkbalans
met veel klokgelui van start gegaan. Ook de
klokken van de Hartebrugkerk waren daarbij
te horen, want natuurlijk willen wij ook graag
onze kerk in stand houden. U kunt ons daarbij helpen met uw geldelijke steun. Wij halen
geen geld op bij u aan huis maar rekenen
graag op uw eigen initiatief. De meest eenvoudige manier is uw bank opdracht te geven tot
een periodieke overboeking op:
bankrekening NL29 INGB 0002 595800 t.n.v.
HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden.
U kunt in de belastingaangifte gebruik maken

Schoenendoosactie

Gedenkmuur voor urnen

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

Regio Zuid

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Door dit project te ondersteunen, hebben
we gehoor gegeven aan de oproep van paus
Franciscus om in actie te komen bij de
Werelddag van de Armen op 18 november. De
kinderen hebben vele schoenendozen met
mooi papier bekleed, volwassenen hebben
de benodigde inhoud meegebracht, vrijwilligers hebben alles netjes ingepakt en anderen
hebben geld voor het transport gedoneerd.
Een activiteit waaraan iedereen kon deelnemen! De dozen zijn bestemd voor kinderen in
Afrika, Oost-Europa en vluchtelingenkampen op
Lesbos, gebieden
waar veel armoede
heerst en waar een
klein gebaar een
groot verschil kan
maken in het leven
van een kind.
Maaike en Victoria
reden met een kofferbak vol schoenendozen naar Woerden waar de Stichting
Acie4Kids de transporten verder verzorgt.

Trouwe leden
Het is in de meeste R.K. koren een mooie
traditie om op of rond de feestdag van de
heilige Caecilia (patrones van de koorzang)
trouwe koorleden in het zonnetje te zetten.
Dat overkwam tot hun verrassing drie

Vaste vieringen

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

Koffiedrinken na de Mis in de Romanuszaal
Na de Mis op zondag 17 februari, 3 maart, 17 maart.
Op de eerste zondag van de maand is er ook een
lunch voor de kinderen.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Houdbare en goed verpakte producten kunt u
achter in de kerk inleveren op zondag 3 maart en
7 april. U kunt de Leidse Voedselbank ook steunen
door een geldelijke gave in het offerblok achter in
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 ontspannen
sfeer. Kom eens kennismaken!

Dameskoor repetitie

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

van ons RSIN/fiscaal nummer 823765714 ten
name van HH Petrus en Paulus Parochie.
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug!

In memoriam
Hubertus Hendrikus Vertegaal.
Geboren op 11 maart 1926 in
Hazerswoude Rijndijk. Overleden op 20 december in Roomburgh Leiden.
Huub heeft vooral in de jaren 90 veel betekend voor de Hartebrugkerk. Hij was actief in
de Bouw- en Onderhoudscommissie en dat
betekende vooral veel werk in de periode van
restauratie van de kerk. Het Kruis dat zo fier
boven onze kerk uitsteekt, is door hem zelf
gemaakt. Daarnaast zong hij samen met zijn
vrouw Toos jarenlang met veel plezier in het
Hartebrugkoor. Vanuit de Bernarduskerk te
Hazerswoude, waar hij ooit gedoopt werd en
getrouwd is, werd hij op 28 december uitgedragen en begraven in Koudekerk aan den
Rijn.

Schola Cantorum en Hartebrugkoor
repetitie

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

Filmavonden in de Romanuszaal

Vrijdag 22 februari, vrijdag 22 maart, vrijdag
26 april. Zie pagina 13 voor meer informatie.

Concerten
Zaterdag 16 februari 20.15 uur
Nederlands Studenten Kamerkoor met
‘In the beginning’. Werken van Bruckner,
Mendelssohn, Rheinberger, Ives.
Kaarten en info via www.nskk.nl.

Vrijdag 22 februari 20.00 uur
Concert door Leerlingen Hogeschool Leiden
Opleiding Docent Muziek.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen
in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand
na de viering van 11.15 uur. Tevens op aanvraag bij Jan van Loon, tel. 071 514 03 81.
Zie ook www.museumgreccio.nl.

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

LAM GODS

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.

Afscheid schoonmaakploeg

Donderdag 31 januari was de laatste werkdag
van onze schoonmaakploeg. Ank van Zanten,
Toos de Wit en Mary van Cleef vonden het na
vele jaren trouwe dienst een moment om te
stoppen. Het stoppen met dit vrijwilligerswerk,
dat zij elke donderdagmorgen trouw deden,
kwam niet geheel als een verrassing, de leeftijd en de daarmee gepaard gaande ongemakken spelen daarin een belangrijke rol.
Heel veel dank zijn wij aan hen verschuldigd,
want het lijkt altijd maar zo gewoon dat de
kerk er altijd netjes uitziet.
Het gaat met dit soort dingen nooit van zelf,
maar wel in stilte en rust, want we zagen hen
eigenlijk nooit in actie en toch waren ze elke
donderdag trouw aanwezig.
Voor hun grote inzet voor de Petrus waren ze
alle drie al in een eerder stadium onderscheiden met de Gouden Haan van verdiensten.
Op donderdag 31 januari hebben wij als
Locatieraad onder het genot van een aangekleed kopje koffie afscheid van hen genomen.

Wist u ….
• dat de Aswoensdagviering op 6 maart om
17.00 uur is, Mis met asoplegging?
• dat er elke zaterdag na de Mis koffie drinken
is in de Petruszaal? Van harte welkom!

Beelden in de Petruskerk
Een beetje verscholen in de nis van de Josephbeuk staat het Heilig Hartbeeld.
Een beeld van de monnik Dom van der Meij,
geboren op 2 januari 1885 en overleden in
1969 in de Paulusabdij te Oosterhout.
“Het beeld is strak en statisch, kalm en verheven als de ‘beau Dieu’ van de kathedraal in
Amiens in Frankrijk,” zo omschreef de journalist en onze oud parochiaan L. Roozen in zijn
boekje ‘De kerk Buitenste–Binnen’ t.g.v. de 46e
verjaardag van onze Petruskerk in 1982.
Het is een beeld om er langer naar te kijken,
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want dan wordt het steeds indrukwekkender,
met de twee engelen op een groen en blauw
tegelplateau tegen de achterwand.
De band er om heen bevat de tekst ‘Cor arca
legem continens - Hart, ark die de wet omvat’.
Dom van der Meij en Kropholler, de architect
van de Petrus, werkten veel samen om de
vaak strakke ontwerpen van Kropholler een
bijzondere uitstraling te geven.
Dom van der Meij was ook een zeer verdienstelijk glazenier in Kropholler gebouwen, maar
daarvan is in de Petrus niets terug te vinden.
Wellicht ingegeven door de overschrijdingen
van de bouwkosten, was er minder geld voor
verfraaiing. Maar de Petruskerk mag er in al
zijn eenvoud toch best zijn.

het interessant een periodieke gift te overwegen. U belooft dan minsten vijf jaar een vast
bedrag per jaar te geven, waardoor het als gift
volledig fiscaal aftrekbaar op. Netto geeft u
dan flink minder dan de gift aan de kerk. Of u
kunt juist wat extra geven, wetend dat de gift
volledig fiscaal aftrekbaar is. Op de website
van de Belastingdienst vindt u alle informatie.
U kunt ook contact opnemen met de penningmeester, Henk Snijders, penningmeester@
sintpetrusleiden.nl. We hopen dat we met de
kerkbijdragen weer dicht bij een sluitende
exploitatie komen: de baten en lasten mooi in
evenwicht.

Doopdata voorjaar

Actie Kerkbalans 2019: het
mooie van een periodieke gift
In januari en februari heeft de Actie Kerkbalans
weer plaatsgevonden. Het thema voor 2019 is
‘Geef voor je kerk’. We zijn de grote groep parochianen die elk jaar meedoen, heel dankbaar
voor hun bijdragen.
De Actie Kerkbalans
is het financiële fun-
dament van onze
parochie. Ook als u
al gegeven hebt, is

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.

Koelvitrine voor de Voedselbank
De actie, die duurde van september tot eind
december, was een groot succes! In korte tijd is
het geweldige bedrag van € 2.132,- bijeengebracht met bijdragen aan de koffiepot, de verkoop van bloembollen en Kerstkaarten en met
de verkoop van eigen gebakken koekjes en
gebak op de Kerstmarkt in serviceflat Schouwenhove. Ook zijn er giften ontvangen en een
mooi bedrag van de soos van onze Protestantse
vrienden. Tot slot is door het caritasfonds van
onze parochie (IPCI) het bedrag aangevuld tot
€ 3000,-, het bedrag dat de Voedselbank nog
nodig had voor de aanschaf van de koelvitrine.
De Voedselbank dankt alle gulle gevers en
iedereen die aan de actie heeft meegewerkt!

zingeving
en
meer contacten
met
(oudere)
buurtgenoten.
In 2018 waren er
vier geslaagde
bijeenkomsten
en in 2019 kan
het initiatief uit
de buurt doorgaan met steun
van de stichting Carolusgulden. De eerste bijeenkomst is
op 22 februari in het restaurant van Rijn en
Vliet (Aaltje Noorderwierlaan 1), waarbij elke
buurtbewoner welkom is. Eric van Dommelen
komt dan vertellen over zijn ervaringen als
wijkagent in Leiden Zuidwest.
De middag wordt muzikaal omlijst door Judien
Luinenburg. Ze is zangeres en speelt panfluit,
dwarsfluit, bombo en gitaar! In de pauze kan
worden genoten van een hapje en drankje.

Doordeweekse vieringen
Antoniuskerk

Taizé-viering op 17 maart
In Taizé in Frankrijk is een oecumenische
kloostergemeenschap gevestigd. In een Taizéviering word je uitgenodigd om te zoeken naar
verbondenheid met God door gebed, zingen,
stilte en persoonlijke bezinning.
Op 17 maart houden we samen met onze
protestantse broeders en zusters zo’n viering,
om 19.00 uur in de Maria Middelareskerk.

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 13 maart en
10 april.

Overleden

Buurtinitiatief Zuidwest 22 februari

Rosalia (Inie) Duindam – Raaphorst
* 22-09-1920 + 31-12-2018, 98 jaar
Weduwe van Nol Duindam.

Ook in 2019 wordt dit initiatief van de Lam
Gods, de PKN en het Apostolisch Genootschap
voortgezet om de saamhorigheid in de wijk
te bevorderen. Er is duidelijk behoefte aan

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 is op vrijdag
1 maart de Wereldgebedsdag ook weer in
Leiden, dit keer in de Antoniuskerk. Net als
andere jaren wordt de oecumenische viering
voorbereid 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 er geen
vreemden bij wil hebben! Het Lam Godskoor
verleent medewerking
aan de viering die begint om 20.00 uur.

Maaltijd Plus

Op vrijdag 22 februari en op vrijdag 29 maart is
er in de ‘Verdieping’, Stevensbloem 269, weer
een lekkere maaltijd met een inleiding over een
boeiend, vaak religieus onderwerp. Aanvang
18.00 uur. Einde om ongeveer 21.00 uur.
Inschrijving op de lijst achterin de kerk.

Serviceflat Schouwenhove

Overleden

Maandag 25 februari en maandag 25 maart
om 10.30 uur Eucharistieviering.

Kinderkoor en Kinderwoorddienst

Bijbelavonden

Jeroen Tolenaar
* 25-08-1947 + 14-12-2018, 71 jaar
Weduwnaar van Elisabeth Tolenaar – Triezenberg

Wereldgebedsdag in Antoniuskerk

Deze vieringen zijn iedere eerste vrijdag van de
maand om 10.00 uur met na afloop gezellig
koffiedrinken.
De eerstvolgende vieringen zijn dus op 1 maart
en op 5 april.

Ons kinderkoor ‘De Vlammetjes’ zingt in de
vieringen met Kinderwoorddienst en deze zijn op
zondag 24 februari en zondag 24 maart in de Maria
Middelareskerk om 9.30 uur.
Het kinderkoor repeteert elke donderdagavond van
18:30 tot 19.30 in de Middelareskerk. Er is nog plek
voor enthousiaste kinderen! Kom eens een keertje
kijken of je het leuk vindt! Meer info bij Irma Leune,
071 531 56 36 of een mail naar pleune@ziggo.nl.

Open Kerk

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.

In het voorjaar zijn er twee zaterdagmiddagen waarop u uw kindje kunt laten dopen, te
weten: 16 maart en 25 mei. De vieringen beginnen om 15.00 uur.
De voorbereidingsavonden zijn op dinsdag
5 maart en dinsdag 14 mei in de pastorie,
Lorentzkade 16A, om 19.30 uur.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met Pernelle Severijnen: pam.
severijnen@planet.nl of 071 514 49 88.
In de nis voor het beeld staat een houten altaartafel die in gebruik genomen is, na het Tweede
Vaticaans Concilie, toen de priesters tijdens de
Eucharistievieringen hun gezicht naar de kerkgangers richtten in plaats van met de rug naar
hen toe, ver weg van hen op het hoofdaltaar.
Deze tafel, naar een ontwerp van onze parochiaan Jules Kirch, heeft een bovenblad met
een stervormig ingelegd houtfineer. De vorm
van de tafelpoten zijn typisch Jules Kirch en in
veel van zijn ontwerpen terug te vinden.
Wilbert Hettinga

Regio Zuid

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donderdag
21 maart en donderdag 4 april. Onder de bezielende
leiding van catechete Marieke Maes bestuderen we
de lezingen van een bepaalde zondag. De avonden
zijn in de Antoniuspastorie en duren van 20.00 tot
22.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Op 22 december overleed 90-jarige leeftijd
mevrouw Anna Maria van der MeulenGuldenmundt. Zij woonde in serviceflat Schouwenhove. Op 28 december vond haar uitvaart
plaats vanuit de Maria Middelareskerk.
Eveneens op 22 december overleed op
77-jarige leeftijd mevrouw Jacoba Hendrika
Maria Schoof-Vierhout. Haar uitvaart was ook op
28 december vanuit de Maria Middelareskerk.
Op 31 december overleed op 81-jarige leeftijd
mevrouw Maria Huberta Weers-Juffermans. Zij
woonde in de Händelstraat. Op dinsdag 8 januari
vond haar uitvaart plaats vanuit de Antoniuskerk.
Op 6 januari overleed op 90-jarige leeftijd
mevrouw Apollonia Johanna Dullaart. Zij woonde
aan de Saffierstraat.. Haar uitvaart was op
14 januari vanuit de Maria Middelareskerk.

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

Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten

Het is goed om met elkaar stil te
Beheerder: R. van Heyningen
staan bij wat ons geloof voor ons
Watermolen 1 Leiden
071-5212858
persoonlijk en voor ons als geloofsEmail: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
gemeenschap betekent. Wat voedt
2317 ST Leiden,
ons? Wat is onze drijfveer bij wat
071 521 28 58,
we doen? Kortom: ‘wat is de esbeheerder@
sentie van ons geloof?’ Martin de
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
Groot komt ons vanuit de landelijke PKN begeleiden
De Regenboog
zalen
www.deregen- Verhuur vanop
4-20-50-100-250de weg om woorden te geven aan bovenstaande
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
vragen. Wat we met elkaar ontdekken, gaat mede de
Vergaderingen
recepties
toekomst van onze geloofsgemeenschap bepalen.
cursussen
bijeenkomsten
Data donderdag 21 februari en 28 maart. Aanvang
Gratis parkeren!
20.00 uur. Aanmelden bij Marianne Hoogervorst,
Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
pastor.regenboog@gmail.com.
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Gratis parkeren!

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

Onder deze titel komt mgr. dr.
J.H.J. van den Hende, bisschop
van Rotterdam, op maandag 18 maart naar De Regenboog om zijn ervaringen omtrent de landelijke dialoog,
met ons te bespreken. Het is bijzonder dat de bisschop
bij ons wil komen, omdat hij met zijn komst duidelijk wil
maken dat hij De Regenboog een warm hart toe draagt.
Hij wil er alles aan doen wat in zijn vermogen ligt om de
mensen van onze geloofsgemeenschap te stimuleren
op de weg die we gaan. Hou de datum alvast vrij in uw
agenda! Het programma wordt later bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom.
Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster

‘Kom Aan Tafel’

Activiteiten

Op 26 mei vieren we in de geloofsgemeenschap
‘Kom aan Tafel’. Het is noodzakelijk om uw kind
nu al aan te melden. Dan kan alles goed worden
voorbereid. Alle kinderen van De Regenbooggemeenschap die gedoopt zijn en in groep 4 zitten
(of hoger!) zijn van harte welkom. Data ouder
avonden donderdag 21 maart en 9 mei van 20.15
tot 21.45 uur. Data kinderenmiddagen donderdag 28 maart, 4 april, 11 april, 9 mei, 16 mei en
23 mei van 16.00 tot 17.15 uur in de Pastoreskamer. Aanmelding bij Maja van Spaandonk, tel.
06 10 03 61 68 of majavanspaandonk@gmail.com.
Info bij Marianne Hoogervorst.

Donderdag 14 februari
Film in De Regenboog
Médecin de campagne, een lichtvoetig
romantisch verhaal met Francois Cluzet in
de hoofdrol. Deze film gaat over een plattelandsdokter, die wanneer hij zelf ernstig
ziek is, hulp krijgt van Nathalie: een pas
afgestudeerde jonge vrouw uit de stad.
Er groeit een bijzondere band.
Met inleiding en nagesprek door ds.
Ronald da Costa. Tijd 19.30 uur Entree
€ 5,-.

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58, e-mail:
pastor.regenboog@gmail.com, Ds. Mirjam Buitenwerf-van der
Molen, e-mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06 40 42 57 89.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk .nl

Woensdag 6 maart 19.30 uur
Aswoensdagviering Met Askruisje. Mmv.
het Regenboogkoor. Over Carnaval,
Aswoensdag en Veertigdagentijd staat
een bezinnend stukje op de website.

Wereldgebedsdag op 1 maart
De jaarlijkse Wereld Gebedsdag is in Leiden op
1 maart om 20.00 uur in de Antoniuskerk, net als in
de hele wereld op dezelfde dag met dezelfde liturgie, zodat het gebed de wereld doorgaat. De liturgie is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Slovenië.
Iedereen is welkom om deze bijzondere viering mee
te maken! Zie de Lam Godspagina 17 voor meer info.
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bij hun eigen moeder
als dat kan. Ik heb
zelf twee dochters en
gun andere kinderen
ook een goede start
omdat dat veel problemen voorkomt.´
Anette Verwoerd,
operationeel directeur, rekent voor de
´nuchteren´ onder
ons voor: “Een uit huis geplaatst kind
kost de gemeente € 90.000,- per jaar
en veroorzaakt veel persoonlijk leed.
Wij willen zorgen dat dat niet nodig
is.” De plannen? Verwoerd: “Na de verbouwing hier in 2020 operationeel zijn
en ruimte en hulp bieden aan 9 moeders.” Muller: “Een Babyhuis in elke

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

Hotspot Samos is een kamp op een zonnig
Grieks eiland vlak voor de Turkse kust. Een
eiland voor vakantiegangers.

Maar vanaf 2015 kwamen er heel andere mensen: voornamelijk oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten.
Ze werden opgevangen in oude legerbarakken bedoeld
voor 650 personen. Nu ‘wonen’ er 4600 mensen.
Het sanitair is vies en vaak verstopt, er komt dagelijks
urenlang geen water uit de kraan en er is soms
onvoldoende eten. Er zijn heel veel kinderen
en baby’s. En zo’n 90 zwangere vrouwen die de
komende maanden bevallen in het lokale ziekenhuis. En daarna weer terugkeren naar hun tentje
Lucie Pufkus of barak. De Leidse Lucie Pufkus, gepensioneerd

huisarts, biedt op de medische
post bij het vluchtelingenkamp
gratis hulp en advies. De Bakkerij
steunt haar werk en dat van andere
hulpverleners. Pufkus is blij met de gemobiliseerde
aandacht voor Hotspot Samos. Zo heeft onder veel meer
het Visser ‘Hooft Lyceum Kagerstraat pakketten
gemaakt voor baby’s die deze winter worden verwacht
en geld ingezameld. Maar er is nog veel meer nodig.
Stort een bijdrage voor het project op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v. Project Samos. Het
geld wordt besteed aan medicijnen en hulpmiddelen
voor de medische post en voor eerste levensbehoeften
van de mensen in het kamp. Hartelijk dank alvast!

M25 helpt bij Daklozendiner
Zondag 24 maart
Meespelen met ons Kerkorkest?
We spelen voor en tijdens de viering
enkele mooie muziekstukken: eenvoudig en goed te spelen voor iedereen die
bladmuziek kan lezen en 1-2 jaar muziekles heeft gehad. Alle instrumenten
zijn van harte welkom, ook blokfluiten.
Repetitie zaterdag 23 maart in de kerk
van 19.00 tot 20.00 uur. Bij aanmelding
krijgt u de bladmuziek toegestuurd om
te oefenen. Info bij Swanette Jukema
071 522 72 78.

‘Een plaats voor kinderen zonder stem’
Vijfentwintig vrijwilligers zijn begin
2020 nodig. Velen hebben zich al aangemeld. Leiden heeft het Babyhuis
naast de H. Lodewijkkerk duidelijk al
in zijn hart gesloten. “Een plaats voor
kinderen zonder stem”, aldus Barbara
Muller, oprichter en voorzitter van
Stichting Het Babyhuis. “Pasgeboren
kinderen zijn zo kwetsbaar en horen

Hotspot Samos heeft hulp nodig

Avond over ‘Dialoog
PKN - RKK’

Anette Verwoerd (links) en Barbara Muller
in het toekomstige Babyhuis aan
het Steenschuur 17.

provincie, zodat we nog meer moeders
een kans kunnen bieden.” Steun het
Babyhuis met een bijdrage op HH PP
Heilige Lodewijk NL 79 RABO 03 28 09
09 48 ovv. van Babyhuis.

Op woensdag 19 december genoten
zo’n 170 dak- en thuislozen weer van
een heerlijk oosters buffet in de
Marekerk. Een jaarlijkse M25activiteit aan de vooravond van
Kerst onder leiding van straatpastor
Femke Post en M25-medewerker Carijn Westeneng. Even na kwart over
vijf stroomde de kerkzaal vol. Veel
van de gasten bleken de onlangs aangetreden straatpastor Femke Post al
te kennen. De ruimte was feestelijk
versierd in Kerstsfeer, de mensen
van restaurant Woo Ping brachten
het eten en er was Kerstmuziek van
het Amsterdamse koor De Straat-

klinkers en het bandje
van het Stedelijk Gym.
Eén van de gasten las
op indrukwekkende
wijze het Kerstverhaal
voor en predikant Ton
Jacobs van de Marekerk vertelde wat
een gebouw tot kerk maakt: de Bijbel
die er ligt. Aan het eind kreeg iedereen een cadeautasje mee met onder
meer een pakje shag, een warmhoudbeker, het blad ‘Open deur’ en het
visitekaartje van de straatpastor.
Wie wilde, kon ook nog een warme
sjaal meenemen, gebreid en ingezameld via een actie op Facebook.

Nieuwjaarsontmoeting 18 januari
De Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij was weer
gezellig druk! Peterhans van den Broek, voorzitter van
de Diaconie Protestantse gemeente Leiden, heette
allen welkom en keek kort terug op 2018, een diaconaal jaar waarin weer veel gebeurde, zoals het afscheid
van Jacqueline Schoonwater. Voor alle hulp en andere
Uitreiking van
activiteiten: zie het Diaconiebericht 2018 op www.debroodpenning
aan
bakkerijleiden.nl.
Wilbert van Erp.
Nieuw dit jaar was de uitreiking van de Broodpenning. De eeuwenoude loden munt, waarmee de armen in vroeger tijden brood
konden halen in de Armenbakkerij aan de Oude Rijn. De Broodpenning wordt
nú uitgereikt aan personen of organisaties die zich
op bijzondere wijze sociaal of diaconaal inzetten voor
Leidenaren. Naast Thijs Varick, de motor achter het
fietsproject in De Mors en het Nabestaandencafé van
begraafplaats Rhijnhof, kreeg ook Wilbert van Erp een
Broodpenning: onder meer voor zijn vele diaconale
(bestuurs)activiteiten in Caritasinstellingen, de RKdiaconie, het Straatpastoraat. Van harte gefeliciteerd!

Foto: Melle van der Wildt

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

Foto: Tamara Breton

Serie geloofsgesprekken

De Regenboog

Rondom...
Watercrisis
Tijdens de Vastenactie staat schoon
water centraal, zoals u kunt lezen op pagina 2. Het
is voor ons bijna niet te geloven dat er zóveel mensen (844 miljoen), verstoken zijn van schoon drinkwater en elke 90 seconden een kind sterft door vervuild water. Vastenactie noemt het een watercrisis.
Met terugwerkende kracht krijg ik nog meer respect
voor onze koning, die als kroonprins zich ging bezig
houden met, destijds een nieuwe term, watermanagement. Zijn vader prins Claus inspireerde hem
tot dit werk. Heel veel heeft Willem Alexander gedaan in en namens de Verenigde Naties om te pleiten voor schoon water, beter sanitair e.d.
Daarnaast roept Vastenactie ons op om zuinig te
zijn met kostbaar (verborgen) water: een stukje
rundvlees kost maar liefst 16.000 liter water per
kilo! Nog afgezien van de klimaatschade die vlees
eten onze aarde kost vanwege de uitstoot van schadelijke gassen. Inderdaad hoog tijd om ons te bezinnen op onze manier van leven in de rijkere gebieden op onze wereld. Pier en ik proberen minder vlees
te eten, daar maken we wel stappen in. Helemaal
vleesloos zijn we nog niet, een gehaktbal of lamsbout is nog verleidelijk. We proberen de komende
Veertigdagentijd helemaal vleesloos te zijn. Doet u
mee?
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2019
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Kleuren maken
het voor ons
makkelijk de
verschillende
tijden in het
kerkelijk jaar te
onderscheiden.
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Het orgel
Grootste instrument
In bijna alle kerken staat
een orgel, het grootste
van alle muziekinstrumenten. Het orgel
bestaat uit rijen glimmende pijpen en toetsen waarop de organist
met zijn handen speelt. Hij speelt
ook met zijn voeten op de pedalen. Meestal is het orgel zo groot
dat het een vaste plek
heeft achterin
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de kerk. Deze plek heet
de oksaal of orgeltribune.

Hoe werkt het?
Het orgel is allereerst
een blaasinstrument.
Het geluid wordt
gemaakt door lucht in
de pijpen te blazen.
Vroeger had je een
extra man nodig om de lucht met
een balg in te persen. Dat was hard
werken! Tegenwoordig gebruikt
men een elektrische windgenerator.
Elke pijp heeft zijn eigen toon; de
korte pijpen maken de hoge tonen
en de lange pijpen de diepe tonen.

Mooie klanken
Het orgel wordt al honderden jaren
gebruikt om het zingen in de kerk
te begeleiden, omdat de klanken
van het orgel veel lijken op de menselijke stem. Ook kan het orgel
alleen spelen: zachtjes tijdens de
Communie en vrolijk tijdens de
grote feesten.

Wat draagt de priester vandaag? Deel 4

Het Kazuifel
De priester gaat nu het
bovenste kledingstuk aan
doen, namelijk het kazuifel. Kazuifels komen in
diverse kleuren voor, ze
passen bij de liturgische
kalender. Ze zijn vaak heel
mooi geborduurd met symbolen of verhalen uit het
leven van Jezus. Het
kazuifel lijkt op de poncho’s die men in de
Romeinse tijd heeft gedragen. In het Latijn heet het
‘casula’ wat klein huisje
betekent! Het kazuifel is
een symbool van het juk
van Jezus. Als hij het aan
trekt, spreekt de priester
het volgende gebed uit:
“O Heer, U die gezegd hebt:
mijn juk is zacht en mijn
last is licht, geef mij dat ik
dit juk en deze last zo mag
dragen dat ik tot uw genade
moge komen. Amen”

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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Stille Omgang voor jongeren!

Tienergroep TEEN

Deze tienergroep wordt begeleid door Mariëlle de Vries,
Peter van Lier en Pauline
Buirma en ondersteund door
een aantal ouders. De groep is
bedoeld voor tieners van rond
de 12 tot en met 16 jaar uit Leiden en ommelanden. Naast eten

Op zaterdagavond 16 maart is, naast de
‘gewone’ Stille Omgang ook een speciaal
programma voor jongeren van 15 tot 30
jaar. Het thema is ‘Vreugde’. Het programma
start om 19.30 uur in de Mozes en Aäronkerk
op het Waterlooplein in Amsterdam: met
verdieping, muziek en de mogelijkheid om
het Sacrament van Boete en Verzoening te
ontvangen. Er zijn verschillende deelprogramma’s. Na de viering van de H. Mis wordt
de Stille Omgang gelopen door de straten van
Amsterdam, waar met de nachtelijke stille
tocht het Eucharistisch wonder wordt herdacht. Meer info www.sojongeren.nl, www.
facebook.com/StilleOmgang of op Twitter
en Instagram via: #SO19. Vragen kun je stellen via info@stille-omgang.nl. Aanmelding
wordt gewaardeerd, maar is niet noodzakelijk. Aanmelden via aanmelding@stille-omgang.nl. Zie ook pagina 12-13.

Tour of Faith, de jongerenontmoeting met de bisschop, is op
10 maart en 14 april. Om 15.00
uur is een Eucharistieviering
met bisschop Van den Hende,
met daarna geloofsgesprek.
Er wordt afgesloten met een
maaltijd. Zie Facebookpagina
Jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam voor meer info!

en plezier met elkaar maken,
verdiepen we ons in hoe we
Christus beter kunnen leren
kennen en zetten we ons in
voor onze naasten. Op 8 maart
is het alweer de derde bijeenkomst dit jaar. Volgende bijeenkomsten zijn op 12 april,
10 mei en 7 juni. Jongeren
tussen de 12 en 16 jaar zijn
van harte uitgenodigd! En
mis in juli de BBQ niet voor
alle gezinnen! Voor meer informatie tieners@rkjleiden.
nl of 06 43 61 07 82. Kijk ook
eens op onze pagina’s op Facebook of Instagram. Postadres
Lorentzkade 16A, 2313 GB
Leiden. Schrijf je in op www.
rkjleiden/tienergroep voor de
Nieuwsbrief!

Coeliclub

Groet van pastoor Broeders uit Panama

Tour of Faith Bisdom

Voor de Coeliclub van jongeren
staan weer bijzonder interessante
activiteiten op stapel: een bezoek
aan het priesteropleidingscentrum
Vronesteyn, bezoek aan het Franciscaanse Klooster La Verna in Amsterdam en een Sedermaaltijd (Joodse
Pesach-maaltijd). Data worden binnenkort bekend gemaakt. Houd de
Facebookpagina en de website van
de Hartebrug in de gaten!
AGENDA JongerenInfo
● 8 maart TEEN bijeenkomst
(zie hierboven) ● 10 maart
Tour of Faith (zie hierboven)
● 14 maart Jongerenmis met
erna borrel (zie pagina 7 voor
meer info) ● 16 maart Stille
Omgang voor jongeren. Zie
hierboven ● 11 april Jongerenmis met erna borrel ● 14
april Tour of Faith.
Voor activiteiten van de RKJongeren zie hun Facebookpagina.

Pastoor Walter Broeders,
die met jongeren uit ons
bisdom de WereldJongerenDagen bezocht, zond
ons een bericht uit Panama: “Groet uit Panama,
met veel internationale
ontmoetingen. In Soná een
mooi voorprogramma gehad. Genoten van de gastvrijheid. Hier in Panama
City opnieuw in een gastgezin. Maar
nu aanzienlijk armer. Mensen, wat
zijn wij rijk! En wat een toekomstmogelijkheden dragen wij met ons!
Hier wordt geprobeerd te overleven.
En laten mensen met hun weinige
geld hun kinderen toch studeren.

m de Vr
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illigers
jw

Mode in
de kerk

Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

Lilia
Turkenburg (57)
Vrijwilliger H. Laurentius Stompwijk

Wat doe je?
Ik zing in ons kerkkoor, ik coördineer de werkgroep
Kerk Schoonmaken en ik help bij het organiseren van
het koffiedrinken na een dienst.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Op dinsdagavond hebben we altijd onze koorrepetities, en we zingen op de eerste en de tweede zondag van de maand, bij een Eucharistieviering of bij
een Woord- en Gebedsdienst. Bij de werkgroep Kerk
Schoonmaken zijn we met zijn tienen. Door de bank
genomen geven we de kerk één keer in de zes weken
een grote schoonmaakbeurt, tussendoor werken we
met stoffer en blik voor de kleine vuiltjes. Ieder heeft
zo zijn eigen taken. Bij ons zijn er bijvoorbeeld twee
dames die heel graag het altaar doen. We hebben
weer apart spul voor het marmer, dat moet vooral
niet te glad worden. Boenwas? Die gebruiken we niet
meer. Het kwam te vaak voor dat iemand met een
natte jas op een bank ging zitten en dat de boenwas
dan op die jas afgaf. Na de restauratie is er een heel
dikke laag was van de banken afgehaald, en nu soppen we ze alleen. Een gezellig groepje, verjonging is
welkom.
Handig is dat de koffie wordt geschonken in de pastorie, na de H. Mis. Dat vind ik niet alleen meer passend, maar het scheelt ook erg in het schoonmaken
van de kerk. Meestal drinken we zondag koffie van
ongeveer twaalf uur tot ongeveer een uur. Rond half
twee ben ik dan wel weer thuis. Natuurlijk, rond de
Kerst is het wat drukker, dan woon je bijna in de kerk.
Wat ook scheelt, is dat we dit jaar veel uitvaarten
hadden in die periode.
Waarom doe je dit?
Ik ben er ingerold. Van het een kwam het ander, en
het is gewoon fijn om te doen. De kerk op zich is voor
mij gewoon maar een gebouw, maar de saamhorigheid erachter vind ik heel belangrijk.

Een Nederlandse priester gesproken.
Hij werkt in een vluchtelingenkamp
met 170.000 in Oeganda. Dit weekend
vigilie en pausviering. Wat is de paus
sterk in zijn toespraken!”
Er was tijdens de WJD in Panama een WJD@
Home programma
op Ameland. De
180 deelnemers van
WJD@Home brengen
op de foto een groet
uit naar de WJD’ers
in Panama.
Bron: wjd.jongkatholiek

Wat drijft je?
Je geeft elkaar elke zondag de hand voor vrede, maar
die is nog zover weg. Je probeert gewoon je best te
doen in een moeilijke wereld.
Wat betekent de Vasten voor je?
De Vasten, zoals we die nu kennen, is eigenlijk een
beetje achterhaald. Je kunt wel een stukje vlees laten
staan, maar dat beest is toch al geslacht en dat vlees
wordt dan alleen maar vernietigd. Stilstaan bij mensen die het minder hebben, doen we eigenlijk niet.
Als je eerlijk bent, ga je met iemand die arm is boodschappen doen en betaal jij. Ik zou het graag zien zo,
ik zou het zelf ook graag zo kunnen.
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2019
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De komende jaren gaat in het gebruik
van onze Leidse kerkgebouwen nog
wel wat veranderen. Restauraties,
groot onderhoud, een andere inrichting of aanvulling op een meer multifunctioneel gebruik en als alles is
bekeken, zou een noodzakelijke sluiting van een gebouw aan de orde kunnen komen. Dat alles op weg naar
vitale geloofsgemeenschappen in
onze parochie. Financieel mogelijk gemaakt door een mooie bijdrage van
het Mondriaanfonds en aanvullende
subsidies, zijn wij in staat om dr. Krien
Clevis dit proces te laten volgen met
fotocamera en interviews. Dit gaat zij
doen op de haar specifieke en creatieve wijze, hetgeen over jaren gaat
uitmonden in een tentoonstelling over
hoe dit proces verlopen is. Zij zal de
komende tijd gesprekken voeren met
mensen die op lokaal niveau nauw
betrokken zijn bij onze parochie en
foto’s maken en dat in de komende
jaren herhalen. Wij vragen graag uw
medewerking hiervoor. Nadere informatie bij Wilbert Hettinga.
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Het is traditie geworden de landelijke
Kerkbalans ook in Leiden fees09.30 EV - pater van Ulden ANT 17
telijk in te luiden. Ditmaal was het op
Lam Godskoor
19 januari in de Oudkatholieke Kerk
(OKK) aan de Zoeterwoudsesingel. De
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Vieringen in de periode van 16 februari tot en met 14 april 2019
Februari

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 5 maart, dinsdag 2 april en
dinsdag 7 mei 10.00 uur: EV
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Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Zorg bij u thuis
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel zorg nodig? Roomburgh brengt de zorg bij u thuis.
Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

▪ thuiszorg
▪ personenalarmering
▪ wijkrestaurant

▪ huishoudelijke ondersteuning
▪ maaltijdvoorziening
▪ dagbesteding

Zorg en wonen in Roomburgh
Roomburgh heeft diverse woonopties als thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat:

kleinschalig wonen, aanleunwoningen en revalidatie
Roomburgh beschikt over veel handige voorzieningen:

▪ restaurant
▪ winkel

▪ kapsalon
▪ kapel

▪ reisbureau
▪ gezondheidscentrum

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel waar dagelijks de Heilige Mis kan worden gevierd. Er is een
eigen rector, die beschikbaar is voor de bediening van de Sacramenten. Als u niet meer in staat bent om
naar de kapel te komen, kunt u de Heilige Communie ook thuis ontvangen.

Vrijwilligers
Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten.
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.

Contact

Wilt u meer informatie, een gesprek met onze zorgadviseurs of een rondleiding?
Neem dan contact met ons op via:

Telefoon | 071 589 22 00 (tussen 09:00-17:00)
E-mail | info@roomburgh.nl
Website | www.roomburgh.nl
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