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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
 

De Haan van de Petrus 
 

 mei 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 
 

De vrede van Christus, tussen gave en opgave 
In het evangelie van beloken Pasen horen we hoe Jezus, na Zijn Verrijzenis, de leerlingen 
als eerste vrede toewenst. Dat deze vrede van Christus geen gemakkelijke vrede is, zijn we 
ons met Pasen pijnlijk bewust geworden. De aanslagen in Sri Lanka op hotels en kerken 
hebben het leven geëist van circa 300 mensen. Het laat ons een kant zien van ons mens-
zijn en samenleven waar we niet trots op hoeven te zijn. Als mensen zijn wij tot groot goed 
en groot kwaad in staat. Eerder heeft Jezus tot zijn leerlingen gezegd: ‘Mijn vrede geef ik 
jullie, mijn vrede laat ik jullie’(Joh. 14:27). Vrede wordt ons gegeven maar ook nagelaten, 
een erfenis waar we zorg voor moeten dragen, waar we werk van moeten maken. Vrede 
is een gave en een opgave. In het licht van grote menselijke drama’s als in Sri Lanka kunnen 
we ons misschien klein en machteloos voelen, maar vrede is als een olievlek die klein be-
gint en zich verder uitspreidt. Het begint in ons eigen hart, het begint daar waar wij aan 
onze verschillen voorbij oprecht een hand uitsteken naar een medemens en deze vrede 
toewensen. Vrijdagavond hier in Leiden heeft dit plaats op bijzondere wijze als gelovigen 
uit alle religies elkaar die hand reiken. ‘Terreur’, zo belijden we, ‘heeft geen religie’. Vrede 
heeft wel mensenhanden om ervan te delen.       Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker 
 
Meimaand Mariamaand 

In de meimaand wordt op dinsdag- en vrijdagochtend na de H. Mis de rozen-
krans gebeden. Gedurende de maand mei kunt u op zaterdagochtend weer bloe-
men brengen voor bij het Maria-altaar. Bij de witte deur (links van de kerk) staan 

op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur de dames van de bloemversiergroep klaar om uw 
bloemen aan te pakken.  
 
Dopen in mei 
In de meimaand is er op zaterdag 25 mei om 15.00 uur een doopviering. De voorberei-
dingsavond is op dinsdag 14 mei om 19.30 uur in de pastorie van de Petrus. Opgave en/of 
informatie bij Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl of 071-5144988. 
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Eerste Heilige Communie 
Sinds 30 januari zijn 18 kinderen zich aan het voorbereiden op hun Eerste Heilige 
Communie. Aan de hand van het project ‘Gods Grootste Geschenk’ hebben ze 
veel geleerd over Jezus; er is geknutseld, gezongen en zelfs toneelgespeeld. 
Op zondag 12 mei om 13.00 uur zullen in de St-Petruskerk 4 kinderen voor de eerste keer 
Jezus in de H. Communie gaan ontvangen. Het zou mooi zijn als we daar met velen deel-
genoot van zijn en zo de kinderen laten zien dat ze welkom zijn in onze kerk. Komt u ook? 
  
Open Joodse Huizen van Verzet 
Op 4 mei vindt in Leiden het programma Open Joodse Huizen plaats: kleinschalige bijeen-
komsten om te herinneren en te gedenken. Op de plek waar de geschiedenis zich af-
speelde vertellen vroegere bewoners, nazaten, getuigen, etc. persoonlijke verhalen over 
vervolging, verzet en bevrijding. Op de Lorentzkade naast de pastorie alleen al zijn 3 loca-
ties bekend waar Joodse bewoners door de bezetter uit huis zijn gehaald:  op nr. 1 (Nathan 
Kornalijnslijper); op nr. 4 (Meijer van Kleeff); op nr. 8 (Elvire Sanders-Platz). Van deze laat-
ste is, ter herinnering, een plaquette ingemetseld achterin de Petruskerk. Ook is in de 
stoep voor nr. 4 een zgn. ‘stolperstein’ aangebracht. In de grote zaal van de pastorie zullen 
Arthur van Kleeff (kleinzoon van Meijer van Kleeff) en mevr. Van Oosten-Neuwahl (klein-
dochter van Elvire Sanders-Platz) vertellen over hun grootvader en grootmoeder en in het 
kort verhalen over de tragedie die hun families is overkomen. In tegenstelling tot de ver-
melding  in de laatste Rondom de Kerk zal het verhaal over Elvire Sanders-Platz om 12.00 
uur gehouden worden en dat over Meijer Van Kleeff om 16.00 uur. De bijeenkomsten zijn 
gratis toegankelijk. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen. Meer informatie is 
beschikbaar op  www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/4480/lorentzkade-16a-leiden en op 
www.openjoodsehuizen.nl  
 
RKJ volleybaltoernooi 
Op zondag 19 mei doen we mee aan het RKJ volleybaltoernooi 
vanaf 13.00 in Leidschendam. We kunnen er samen heenrij-
den. De eerste tieners hebben zich al aangemeld. Kom je ook? Paul 
van der Lee, Tienergroep Leiden, www.rkjleiden.nl/tienergroep 
 

Catecheseavonden in mei 

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 mei. 
 do 02 Adrienne von Speyr 
 wo 08 De Kerk in crisis – toen en nu 
 ma 13 (overdag en avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 wo 22 De Kerk in crisis – toen en nu 
 vr 24 Film ‘A new Spirit’ 
 ma 27 (avond) Houd het eenvoudig; het katholieke geloof verkennen 
 

http://www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/4480/lorentzkade-16a-leiden
http://www.openjoodsehuizen.nl/
http://www.rkjleiden.nl/tienergroep
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Financiën van de Petruskerk 
De collectes in de weken 13 en 14, eind maart/begin april, brachten in totaal € 430 op. De 
stand van de actie Kerkbalans was medio april € 24.000. Veel dank voor alle bijdragen. 
Aardig om te weten: in de Hartebrug is een proef gaande met elektronisch collecteren. Via 
een app kunt u zo geld doneren, nu alleen nog voor kaarsengeld. In steeds meer kerken 
gebeurt dat, omdat mensen steeds vaker geen contact geld bij zich hebben. Misschien in 
de toekomst ook iets voor de Petruskerk.  
 
Stadsfotograaf in de Petruskerk 

Als u met de Paaswake in de Petruskerk was, dan hebt u in uw 
ooghoeken misschien een jongedame af en toe een foto zien 
maken. Dat was een student van de Universiteit Leiden, die een 
van ‘De Jonge Antropologen’ is. Gezamenlijk zijn zij de Leidse 
Stadsfotograaf 2019. Dit jaar geen foto’s van Leidse evenemen-

ten, maar een antropologische blik op bijzondere Leidse verhalen. Zo heeft Lina Torres 
(derde van links op de foto) gekozen voor impressies van de Paaswake in onze Petrus-kerk. 
Haar beeldverhaal zal te zien zijn in het Leidsch Dagblad van 10 mei. We zijn benieuwd! 
Wilt u meer weten over dit project, kijk dan op www.stadsfotograafleiden.nl 
 
Misintenties vieringen in de Petruskerk 
Zaterdag 04 mei: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, 
Johannes Oudshoorn, Familie van Schaik-Overes 
Dinsdag 07 mei: Alida Hofman - van Leeuwen, Erika Paardenkooper - Sedlak 
Vrijdag 10 mei: Petrus en Broek, Antje Schouten - Spierings 
Zaterdag 11 mei: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Ca-
tharina van Loon 
Dinsdag 14 mei: Johannes Oudshoorn, Erika Paardenkooper - Sedlak 
Vrijdag 17 mei: Alida Hofman - van Leeuwen 
Zaterdag 18 mei: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van 
Schaik-Overes 
Vrijdag 24 mei: Johannes Oudshoorn, Erika Paardenkooper - Sedlak 
Zaterdag 25 mei: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Ca-
tharina van Loon 
Dinsdag 28 mei : Alida Hofman - van Leeuwen 
 
Familieberichten Petruskerk 
Op 10 maart is overleden mevrouw Erika Paardenkooper-Sedlak, 78 jaar, weduwe van dhr. 
Paardenkooper, Burggravenlaan. Op 7 april is overleden mevrouw Alida Hofman-van Leeu-
wen, 84 jaar, echtgenote van Jaap Hofman, Stevenshofdreef. Op 13 april is overleden de 
heer Johannes Oudshoorn, 73 jaar, weduwnaar van Jacoba Oudshoorn van der Pluijm, 
Magdalena Moonsstraat. Dat zij mogen rusten in vrede. 
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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 mei 2019 
za 04 Petrus 19.00 Eucharistie, pater van Ulden, Sint-Petruskoor  
zo 05 Antonius 09.30 Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor  
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
za 11 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang 
zo 12 Maria M 09.30 Eucharistie, pater Moons, Lam Godskoor 

Hartebrug 11.15 Eerst Heilige Communie, pastoor Broeders, Schola Cantorum 
Petrus 13.00 Eerst Heilige Communie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor 

za 18 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint-Petruskoor 
zo 19 Antonius 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
za 25 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Broeders, Samenzang 
zo 26 Maria M 09.30 Eerst Heilige Communie, pastoor Broeders, Kinderkoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Kurvers, 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
mailto:haan@sintpetrusleiden.nl

