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PASEN
Hoogfeest van Licht en Leven

Wanneer ik in een onbekende stad ben, ga
ik graag naar een begraafplaats. Voor mij is
het geen plaats van rouw; de dood die daar zo
tastbaar aanwezig is, heeft niet het laatste
woord. Het staat soms letterlijk op de stenen
geschreven met woorden van liefde en hoop,
over Licht en Leven.

Deze woorden van hoop komen niet
uit de lucht vallen, ze vinden hun
oorsprong in het feest van Pasen,
in de Verrijzenis van de Heer. In de
Goede week volgen we Jezus op de
weg van veroordeling tot Verrijzenis.
Wat is er Goed aan de weg die Jezus
gaat? In het licht van de Verrijzenis,
krijgt deze week met alles wat daarin
gebeurt een andere betekenis. Het
wordt dan als een gebed dat stap voor
stap wordt verhoord, de vervulling
van een belofte, de bevrijding, de
Verlossing van ons mensen.

De dood heeft niet het laatste
woord
Het begint allemaal met de intocht
in Jeruzalem, een bitterzoet feest.
De menigte juicht Jezus toe en looft
God: “Hosanna, Hij die komt in de
naam van de Heer”, nog voor de week

om is, roepen ze: “Kruisigt
Hem”. Dan volgt het
offermaal van liefde, Witte
Donderdag. Hier breekt en
deelt Jezus zichzelf, brood
en wijn als lichaam en bloed
dat ons gegeven wordt:
de instelling van de Eucharistie en de opdracht dit zo te blijven
doen. Dat vraagt om een gastheer die
de plaats van Jezus kan innemen, die
doet wat Jezus deze nacht deed. De
instelling van het priesterschap. En
natuurlijk voor de aanvang van de
maaltijd, de opmaat tot deze bijzondere Sacramenten, als Jezus de voeten
van zijn leerlingen wast. De Heer zelf
die tot dienaar wordt en zo een voorbeeld geeft. Het gebod van de naastenliefde om het eens en voor altijd
duidelijk uit te zeggen dat wij elkaar
de voeten en niet de oren moeten was-

Paasfolder, om door te geven!
Tijdens het Heilig Triduum toont God zijn hele liefde:
Witte donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaszondag. Deze Paasfolder geeft wat uitleg bij elk van de
dagen met mooie afbeeldingen! Het is ook een uitnodiging om aan (één van) de vieringen deel te nemen.
Ideaal om door te geven. U kunt ze vinden in de kerken.

sen. Dan volgt de nacht van gebed en
overgave, verraad en verloochening.
De dag van het oordeel en de kruisiging, Goede Vrijdag. En dan de stilte
van het graf, Stille Zaterdag, waar
geen hoop, geen toekomst meer lijkt
te zijn. Tot daar het lonkende licht is
van de Paasmorgen met de aanvankelijke schrik rond het lege graf dat nu
geen teken is van een nog groter verlies, maar de ultieme getuigenis: de
dood heeft niet het laatste woord.

En wat dat nu allemaal betekent?
Lopend langs de graven zegt mij het
Paasmysterie: “Als de dood het begin is van het eeuwig leven, dan is er
geen nacht die duister is en zonder
uitzicht. Dan is het lijden dat ons
overkomt nooit bodemloos”. We zijn
geroepen om te leven. Nu en tot in
eeuwigheid. Zalig Pasen!
Marlène Falke-de Hoogh, pw

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 82 14 70 91.

Geloven in jonge
gezinnen

Machiel Kleemans
stelt zich voor

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.

“Sinds begin dit jaar ben ik
benoemd als secretaris van het
HHPP bestuur. Ik ben 45 jaar oud
en 17 jaar getrouwd. Wij hebben
vier kinderen in de leeftijd van 9
tot 14 jaar.

Colofon

Open Kerk Hartebrug zaterdag 13 april

Jaargang 14, nummer 5
April | Mei 2019
Rondom de Kerk is een uitgave
van de HH. Petrus en Paulusparochie in
Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Onze ‘vaste’ kerk is nu de Josephkerk. Mijn vrouw is daar als vrijwilliger actief bij de Catechese van de
Goede Herder (voor kinderen van 3
tot 12 jaar). Onze kinderen zijn
Misdienaar en ik ben een van de lectoren in deze kerk. Wij voelen ons
thuis in de Leidse kerkgemeenschap
met haar grote aanbod op het gebied
van Sacramenten, catechese en vieringen. Het is een levendige gemeenschap, die zich over verschillende
kerken uitstrekt.

Regelmatig worden in de Hartebrugkerk aan de drukke Haarlemmerstraat
in Leiden tijdens Open Kerkacties
voorbijgangers gastvrij ontvangen.

Redactie Harriët van Dijk, Magda van Hien, Jury Smit, Judith Koren en
Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)
Medewerkers José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist
en Eva Kessler
Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie
Advertentieacquisitie rondomadvertentie@gmail.com, 071 512 17 31
Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage 4250 Druk EasyPrint
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in
te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima,
mits met bronvermelding.
Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006
2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het
Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk,
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.
E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.
Voor kopij op de pagina’s van de
parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 6, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten:
uiterlijk 24 april 2019.
Verschijningsdatum: 23 mei 2019.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 7 komt 27 juni 2019 uit.

www.petrusenpaulusleiden.nl
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Ik heb een
achtergrond
in de
natuurkunde
en werk binnen de overheid aan internationale samenwerking op het
gebied van veiligheid en straling.
Daarnaast doe ik in deeltijd onderzoek. Dat verraadt misschien een
belangstelling om te weten ‘hoe de
wereld in elkaar zit’ maar ook een
religieuze belangstelling. Wij geloven in een levende en liefdevolle God
die we steeds beter kunnen leren
kennen. De Kerk wijst daarin de weg.
Ik hoop dat we met het bestuur aan
die Kerk kunnen bijdragen.”
(Op pagina 5 schrijft Machiel
Kleemans zijn artikel vanuit het bestuur, red.)

Dit jaar op zaterdag 13 april, vlak
voor Pasen, van 14.00 tot 16.00 uur.
Bezoekers, steeds zo’n 1000 mensen,
kunnen een kaarsje aansteken en een
intentie opschrijven. Ook
is ruimte voor ontmoeting
en gesprek met de vele vrijwilligers. Er zijn nog steeds
vrijwilligers nodig om de
stroom bezoekers goed te
kunnen dienen. Doet u mee
als bidder, enquêteur, of
wegwijzer of wilt u informatie? Neem dan contact op
met Bas van Pampus pw via
pwbasleiden@gmail.com 06
52 24 68 26.

Help de val van de muur te keren
De oude muur langs de RK Begraafplaats Zijlpoort verkeert al enige
jaren in slechte staat. Afbraak tot
op het maaiveld is nodig, waarna de
muur met de bestaande steentjes opnieuw moet worden opgebouwd. Bij
dit proces moeten ook damwanden
worden geplaatst. Al met al een dure
klus, maar wel noodzakelijk. Hiervoor heeft de Zijlpoort onvoldoende
financiële middelen. De gemeente
Leiden helpt met een bijdrage, maar

een deel moet komen uit giften en
extra bijdragen. Fondsen zijn aangeschreven, maar we doen een dringend beroep op ‘De Vrienden van de
Begraafplaats’, gulle gevers, nabestaanden en anderen om een bijdrage
te storten op NL 21 INGB 0002 6824
68 t.n.v. de penningmeester begraafplaats Zijlpoort.
Elk bedrag is welkom en bij voorbaat
veel dank daarvoor!
Wilbert Hettinga

“God is voor ons
bron van liefde”
“De kinderen bij mij in
de klas? Die vinden het
wel leuk”, zegt Isabel
Schuhmacher (9). We
praten over het katholiek zijn en hoe dat bij
haar thuis en daarbuiten wordt beleefd.
Haar broer Xander (12) knikt instemmend,
net als haar zussen Emma (12) en Evelien
(7). Geloven wordt in huize Schuhmacher
dan ook als iets heel bijzonders ervaren.
Moeder Carmen Medrano: “God is voor ons
gewoon bron van Liefde, van het Goede.
Dat is voor mij meer dan een een traditie
die wij willen graag doorgeven. In God
geloven is een relatie met hem aangaan in
goede en minder goede tijden. Hoe?

Catechese van De Goede
Herder (CGH)
De CGH is druk bezig. Er zijn inmiddels 48 kinderen die meedoen aan
de wekelijkse bijeenkomsten van de
CGH in drie zalen in de Josephpastorie.

“Je geeft je speelgoed door aan arme kinderen”, zegt Isabel. “Je gaat naar de kerk,
voor steun, je geeft dingen die jezelf niet
nodig hebt aan anderen”, zegt Xander. “Je
bidt”, zegt Evelien, “thuis en in de kerk.”
“En dan merk je ineens dat er meer mensen in God geloven dan je zou denken”,
zegt Emma, “als je om je heen kijkt, zijn
er best veel mensen katholiek.” “En wij
vinden het fijn om ook iets met ons geloof
te doen”, vult vader Tjeerd Schuhmacher
aan.

“Het is mooi dichtbij Jezus te zijn en hem te dienen”
We zitten thuis bij Laura Valiani, Paul van der Lee en hun twee
kinderen Veronica (12) en Mattheo (14). Onder het genot van
Veronica’s heerlijke appeltaart praten we over wat geloof betekent.
Paul: “Het geeft richting. En het geeft
je een houding op de interessante momenten in je leven. Je zakt niet weg in
burgerlijkheid, je richt je verlangen op
iets oneindigs.” Laura: “Het is een geschenk dat je krijgt, waarmee je naar de
wereld kijkt en dat onbewust je gedrag
omvormt.” Drie keer per dag bidden,
wekelijks kerkbezoek. Mattheo is Misdienaar: “Het is mooi om dicht bij Jezus
te zijn en Hem op een of andere manier
te dienen.” Veronica volgt de Catechese
van De Goede Herder: “We krijgen soms
dezelfde thema’s
aangereikt, maar
dan ontdek je dat
je ze toch anders
ervaart, met
steeds een grotere diepte.” Beiden kiezen zelf
voor deelname
aan de Tiener-

In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
Geloven in het gezin

groep en vakanties in zomerkampen:
‘4U!’ van de Charismatische Vernieuwing voor Mattheo, Emmanuel in
Helvoirt voor Veronica, het lijkt geen
doorsneeleven. Toch? Mattheo: “Andere
kinderen zijn wel benieuwd, soms komen ze mee naar de kerk. Bij mij in de
klas kwam zelfs pastoor Smith langs. Hij
vertelde over zijn inzet voor de ander
en beantwoordde vragen van de andere
gymnasiasten. Zeer mooi!” Paul: “We
willen ook niet overtuigen, we willen
wel getuigen zijn.” 

Op 12 mei zingen de kinderen mee
aan het einde van de viering van
de Eerste heilige Communie in de
Josephkerk. Daarnaast zijn twee trainingen gaande in Leiden om catecheet te worden. En in september dit
jaar volgt nog een training, bedoeld
voor de begeleiding van kinderen
van 6 tot 9 jaar. Deze cursus wordt in
het Engels gegeven. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met
cursuscoördinator Laura Valiani via
www.catechesegoedeherder.nl. Op
deze site staat nog veel meer informatie over de CGH.

Redactie en medewerkers
van Rondom de Kerk
wensen u Zalig Pasen

In gedachten
Stille Zaterdag
de dag na Goede Vrijdag
zo koud en zo kil
de Heer is niet meer
het is onbarmhartig stil
waarom moest dit gebeuren
waarom moest Hij zo lijden
Hij deed alleen maar goed
en wilde ons bevrijden
dit kan het einde toch niet zijn
er moet nog iets geschieden
is ons geloof dan zo klein
dat het ons geen hoop kan bieden
hebben wij Hem niet begrepen
hebben wij Hem niet verstaan?
Zijn Woord gaat in vervulling:
de derde dag breekt aan…
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - April | Mei 2019
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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.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

P A S T O R A A L

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

TEN EN
BELASTINGAANGIF
BELASTINGADVIES
RTICULIEREN
SPECIAAL VOOR PA

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
W W W.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Hét adres voor religieuze geschenken

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

onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

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

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

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

071 513 69 49
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

Uitdagingen en kansen

De bijbel kent de zeven zaligsprekingen (Mt.5). Onze bisschop sprak over de zeven ‘betersprekingen’ tijdens zijn
voordracht op de impuls-dag voor Roepingen in Utrecht.
Roepingen ontstaan in de geloofsgemeenschappen. Maar
de vraag is of onze geloofsgemeenschappen de omgeving
zijn om Gods stem te verstaan?

Als nieuwe bestuurder valt op hoeveel zaken
zich afspelen in onze grote Petrus en Paulusparochie. Het aantal gemeenschappen is groot,
en dus ook het aantal aandachtspunten.

Beter horen en beter
zien “Hoe groot is de
liefde die de Vader
ons betoond heeft!
Wij worden kinderen
van God genoemd”
(1 Joh. 3, 1) Geloven
wij in Gods liefde en
kan dat ons gebed
om roepingen versterken? Kijk naar Christus en de Kerk.
Beter bidden “Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te
sturen om te oogsten (Mt. 9,38) Bid zonder ophouden!”
Beter binden “Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn,
daar ben ik in uw midden…” (Mt. 18, 20) De Heer roept ons tot
gemeenschap met Hem en het is de gemeenschap van de Kerk,
waarin we elkaar kunnen zien en herkennen als leden van de
kerk: als geroepenen.
Beter buigen “Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere
knie zou buigen…” (Fil. 2, 10-11). We mogen ons meer bewegen naar Christus toe, niet als een soort ochtendgymnastiek,
maar als een erkenning dat Hij de Heer is en ons het leven
geeft.
Beter vertrouwen Kan ik dat wel wat de Heer van mij vraagt?
Maar paus Franciscus zegt: de Heer roept, laat je door Hem
omvormen op de weg van het Evangelie.
Beter kiezen Niemand is verplicht te antwoorden op de roepstem van de Heer. De Heer laat jou vrij! Maar in die vrijheid
moet je wel zien waar het op aankomt en mag je jouw keuze
maken.

Wij zijn geroepen tot heiligheid. Krachtens ons eigen Doopsel
en Vormsel mogen wij blijven groeien naar de nieuwe mens in
Christus’ Naam. Roeping is niet de verdienste van ons mensen, maar hangt af van Gods genade. Wij geven alleen een
antwoord, een serieus antwoord. Met deze ‘betersprekingen’
mogen wij een gemeenschap opbouwen, waarin wij mogen
groeien in heiligheid en vanuit die gemeenschap mogen mensen de bijzondere roepstem van de Heer horen om vrijgesteld
het Evangelie te verkondigen als priester, diaken of religieus.

Samen aan alles gedacht!

Carola

Pim

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

De zeven ‘betersprekingen’

Gemeenschap opbouwen met ‘betersprekingen’

E-mail: religialeiden@gmail.com

Dag en nacht bereikbaar

T E A M

De brochure, die op Roepingenzondag 12 mei uitkomt, bevat
deze zeven ‘betersprekingen’, om samen te gebruiken op weg
naar een gemeenschap waar de roepstem van de Heer mag
worden gehoord. U kunt deze brochure bestellen via het
Centraal Secretariaat, petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Moge de verrezen Heer ons daarbij helpen. Zalig Pasen.
Pastoor W. Broeders

Het bestuur maakt een grote personele verandering door. Oudgedienden nemen afscheid en nieuwe vrijwilligers dienen zich aan. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek:
mensen moeten zich inwerken en de brede parochie leren
kennen. De langer zittende bestuursleden leggen uit waar we
staan. Aan de ene kant hebben we een krimpend aantal gelovigen en een groot aantal kerken. Aan de andere kant is er
veel enthousiasme en zijn er goede ideeën. Daar liggen uitdagingen én kansen. (Op pagina 2 stelt Kleemans zich voor, red.)

Bestuur is dienstbaar aan de kerk
Een kerkbestuur is speciaal: het is dienstbaar aan een kerk
die zelf niet democratisch is georganiseerd. Dat is anders dan
we in de buitenwereld vaak gewend zijn. We proberen onze
ervaringen en professionaliteit ten bate van de Kerk in te
zetten. De Duitse schrijver Thomas Mann zei ooit: “We kunnen ons God wel zonder de Kerk voorstellen maar niet de Kerk
zonder God”. Aan dat laatste herinnert ook het openingsgebed van iedere vergadering. In die zin gaat God voorop in de
vergadering.
In de vergadering gaat het verder over geld en gebouwen maar
ook over diaconie, oecumene en de Kerk in brede zin. Net als
in het echte leven komen wereldse en geestelijke zaken bij
elkaar. Daarbij hebben we een gemeenschap met verschillende kleuren waar we goed mee om moeten gaan. In het bestuur
is veel verschillende expertise vertegenwoordigd en dat is ook
nodig.

Grote projecten op stapel
Gelukkig worden we, en zeker
de secretaris, bij dit alles ondersteund door een sterk
secretariaat. We moeten met de
nieuwe bestuursleden ontdekken wat we belangrijk vinden
en hoe we willen besturen. In
de parochie staan verschillende grote projecten op stapel,
met plannen voor de komst van
de zusters en voor het Babyhuis. Daar willen we zorgvuldig
mee omgaan, en een heldere
verantwoording afleggen. We
hebben een mooie parochie
met mogelijkheden en ik kijk er
naar uit daaraan bij te dragen.
Het beoogde Babyhuis aan
Graag wens ik u een
het Steenschuur.
Zalig Pasen.

Machiel Klemans,
secretaris bestuur HH. Petrus en Paulusparochie

www.petrusenpaulusleiden.nl
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13.
Bank: 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.

Frans van Breugel ontvangt
Josephspeld
In het Octaaf van
Sint Joseph, zondag 24 maart, werd
Frans de gouden
Josephspeld opgespeld. Al jarenlang
zorgt hij voor het
archief van het Sint Josephkoor, zingt mee, zet
alles klaar ook voor het Magnificatkoor, waakt
over de geluidsinstallatie van de kerk, helpt
mee met de opbouw van de Kerststal, steunt
de onderhoudsgroep wanneer nodig en is
altijd bereid ergens hulp te bieden. Bescheiden en trouw. We zijn trots op zulke vrijwilligers in de Sint Joseph.
Pastoor Smith

Frans van Breugel, Damir Saban, Bram Hoppers,
Fons Overdijk en Perry Zuurbier. Het opbouwen
van de Paasfontein moet snel gebeuren, tussen de plechtigheden van Goede Vrijdag en de
Paaswake door. De fontein staat in een bak,
die normaal voor tuinvijvers wordt gebruikt.
Rond de fontein maken we een tuin. Voor de
tuin gebruiken we een paar honderd bakstenen
die ieder jaar stuk voor stuk vanuit de opslagplaats naar de kerk gesjouwd worden. Inspannend, maar leuk werk. In de tuin komen voorjaarsbloemen, aangevuld met wat kunstgroen.
Ieder jaar geeft dat weer een extra feestelijk
tintje aan het Paasfeest.
Fons Overdijk

Poolse Paaseieren …
Stille Zaterdag (Wielka Sobota in het Pools) is
in de Poolse traditie een dag die gewijd is aan
het zegenen van voedsel.
Op deze dag komen we naar de kerk met
mandjes gevuld met eieren, brood, vlees, mierikswortel, zout, gebak, een lam van suiker of
roomboter ...
een ei - als symbool
van nieuw leven
het lam - symboliseert Christus
brood - herdenkt
de maaltijd die
Jezus met de apostelen at
zout - beschermt
tegen bederven
Het mandje, bedekt
met een wit servet
en versierd met
buxus, symboliseert
de vreugde die gedeeld moet worden.
Voedsel, gezegend door de priester op Stille
Zaterdag, wordt gegeten als Paasontbijt.
Tijdens dit ontbijt delen we met elkaar een
gezegend ei en doen we een wens.

Jolanta Jankowska

Paasfontein
Ieder jaar bouwen we met een groepje vrijwilligers een Paasfontein in de St. Josephkerk. De
groep vrijwilligers bestaat de laatste jaren uit
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Wees gegroet

Wees gegroet, … Dit zijn woorden van de
engel Gabriël.
Vol van genade … Maria was de Onbevlekte en
geliefd door God.
de Heer is met u … Het herinnert ons aan het
feit dat God ook met ons is en Hij ons nooit
zal verlaten.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen …
Haar ‘ja’ woord is een actief meewerken met
God, een voorbeeld voor alle christenen om
mee te werken met God.
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Dezelfde Jezus die wij in de H. Communie ontvangen.
Heilige Maria, Moeder van God ... Zij was een
‘levend tabernakel’, toen zij Jezus droeg.
bid voor ons zondaars … Wij zondige mensen
kunnen tot Haar onze toevlucht nemen. Ze zal
zeggen, zoals in Kana: “Doe maar wat Hij u
zeggen zal”.
nu en in het uur van onze dood. Want nú is
hét moment van de ontmoeting tussen God en
ons. Ook dat ‘nú’ van de dood, omdat we dan
als kind van God, bij Hem mogen komen.

Extra aandacht voor Heilig Triduüm

De Rozenkrans
We willen wel vaker aan Jezus denken, maar
toch schiet het er steeds bij in of doen we
het niet vaak genoeg. Maar we hebben hulp!
Maria brengt ons steeds naar Hem toe. Zeker
als we de Rozenkrans gaan bidden. Hoezo, zult
u denken? Omdat we elke dag van de week
andere situaties uit Zijn leven overwegen bij
het Rozenkransgebed.
Op maandag en zaterdag denken we aan de
kindertijd van Jezus, terwijl we ons op dinsdag
en vrijdag het lijden van Jezus herinneren. Op
woensdag en zondag gaat het over de verheerlijking van Hem en op donderdag bekijken
we de evangelische Lichtpunten van Jezus.
Voor het bidden van de Rozenkrans zijn vele
mogelijkheden:
in de meimaand wordt op elke doordeweekse dag om 19.00 uur in onze Josephkerk de
Rozenkrans gebeden (woensdag om 18.30
uur). U kunt dan ook intenties opschrijven,
waarvoor gebeden wordt.
Daarnaast kunt u de Rozenkrans bidden in de
file, al fietsend of gewoon thuis op een rustige
plaats.
Annelies Cremers

Witte Donderdag 19.00 met erna gebed bij
rustaltaar H. Lodewijkkerk
Goede Vrijdag
15.00 Kruisweg
16.15 Tocht met het Kruis
19.00 Plechtigheden met
H. Communie H. Lodewijkkerk
Stille Zaterdag
9.30 Gebed bij het graf
H. Lodewijkkerk
Paaswake
21.00 In de Sint Josephkerk
Paaszondag
11.30 Magnificatkoor
2e Paasdag
10.00 Samenzang
28 april
Zondag van Barmhartigheid
Meimaand
Rozenkrans op weekdagen.
19.00 uur; woe.18.30 uur
Zondag 12 mei 11.30 uur 1e H. Communie.

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.

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l

Rondom de Kerk - April | Mei 2019

Vastenactie en het Mariabeeld
Tijdens de Veertigdagentijd staat het beeld van
Nossa Senhora Aparecida zichtbaar in de kerk.
Het is een geschenk van de Heilig Hartparochie
van Father Lucas uit São Paulo, Brazilië.
Het beeld herinnert ons ook aan de Vastenactie: de bijdragen zijn voor deze parochie bestemd. Father Lucas komt veel parochianen
tegen die nog niet kunnen lezen en schrijven.
Ook zijn er velen zonder werk, omdat zij niet
beschikken over een computer om mee te solliciteren. De parochie wil twee kamers ombouwen tot leslokalen met
computers en cursussen
geven. Aan het eind van
de cursus geeft de parochie een certificaat uit,
dat het krijgen van werk
bespoedigt.
De pastorie is een oud,
wat vervallen, gebouw
en dus zal het opknappen van deze kamers
het nodige vragen.
U kunt uw Vastenbijdrage overmaken op
NL83 INGB 0000 6072 98
t.n.v. Parochiekern H. Lodewijk, Leiden
o.v.v. Vastenactie 2019
of in de Vastenenvelopjes doen en op de
collecteschaal leggen.
Namens Father Lucas en zijn parochianen heel
veel dank. We hopen hem zelf dit jaar nog in
onze kerk te begroeten.

Lijkwade ‘on tour’
Al enkele jaren mag ik op verschillende plekken in het land de presentatie over de Lijkwade geven die door onze pastoor gemaakt is.
Ik weet nog dat ik, toen ik de lezing hoorde,
dacht: dit moet iedereen een keer gehoord
hebben. Als je érgens kan zien hoe groot de
liefde van Jezus voor ons is, dan is het op de
lijkwade. “Een liefde waarboven niets groters
gedacht kan worden”.
Ondertussen heb ik ook aan kinderen en

Regio Noord

tieners meer over de Lijkwade mogen vertellen. Onder andere aan de KISI-kids. De replica
van de lijkwade gaat mee en die rollen we uit.
De kinderen gaan er omheen staan en samen
kijken we ernaar.
Dit maakt altijd veel indruk op de kinderen.
De doek is natuurlijk ook best groot, meer dan
4 meter lang. Hoe langer ze ernaar kijken, hoe
meer ze ontdekken. Eerst zien ze een afbeelding
van een man, dan zien ze het bloed en langzaam
gaan ze de linken leggen met wat ze weten van
de Evangeliën en natuurlijk van de Kruisweg.
Langzaam beseffen ze dat ze naar het gezicht
van Jezus kijken. Ze vragen ook altijd hoe lang
Jezus was. Dan gaan ze naast de replica liggen om dat op te meten. Voor mij is het meest
indrukwekkende moment vaak aan het einde.
De kinderen hebben gehoord wat er allemaal
met Jezus gebeurd is en wat Hij voor ons heeft
overgehad. Met dat in het achterhoofd knielen
we rond de replica en zingen en bidden we
samen. De kinderen mogen zelf hun gebeden
uitspreken en dan blijkt hoe goed ze hebben
begrepen hoeveel Hij van ze houdt. Namelijk
met een liefde waarboven niet groters gedacht
kan worden.
Eliza Oudshoorn

Volleybaljongeren
Op zondag 19 mei zijn de jongeren van de
diverse RKJ groepen weer te gast bij de Mis.
Daarna volgt het Volleybaltoernooi.

Extra aandacht voor Heilig Triduüm
Witte Donderdag 19.00 met erna gebed bij
		rustaltaar
Goede Vrijdag
15.00 Kruisweg
16.15 Tocht met het Kruis
19.00 plechtigheden met
		H. Communie
Stille Zaterdag
9.30 Gebed bij het graf
Paaswake
21.00 In de Sint Josephkerk
Paaszondag
10.00 Latijn / 18.00 Engels
10.00 Nl/Latijn
2e Paasdag

28 april Zondag van Barmhartigheid
Mei maand Rozenkrans vooraf aan de Avondmissen
Donderdag 9 mei 14.30
Huwelijk Dewi Kusuma en Marco de Man
Zondag 12 mei

10.00

Vrijdag 17 mei

13.30

1e H. Communie

Huwelijk Stefanie Westgeest en Hans Baltussen.

Twee opnames in de Kerk en
één Vormsel

We vroegen de drie om in één
zin te zeggen wat hen aanspreekt in de Katholieke Kerk.
Gideon de Jong is opgenomen in de Kerk en ontving de
1e H. Communie op 21 december 2018. Hij zegt:
“De Kerk biedt ons de nieuwe
en blijvende woorden -woorden van eeuwig leven- om te
kunnen spreken met en over
het Woord zelf, dat van de
Vader is.”
Tim Sikkema werd opgenomen in de Kerk en ontving de
1e H. Communie op 26 januari
2019. Hij schrijft:
“Wat ik mooi vind in de RoomsKatholieke Kerk is de stilte die
in de Kerkgebouwen is aan
te treffen, men is volledig
gefocust op Christus.”
Sil Douma ontving het H. Vormsel op 9 maart 2019 en zegt:
“Het mooiste aan de Kerk vind
ik de zekerheid dat dit de Kerk
is die Christus Zelf stichtte
en dat ieder die de Waarheid
getrouw volgt, gered kan worden.”

Vaste Vieringen
Zondag
10.00

Hoogmis Latijn of Latijn/Nl. met
kinderwoorddienst en erna koffie
17.00
Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession
18.00
English Mass
Door de Week
Maandag
9.00
Dinsdag
19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag
19.00
Zaterdag
9.30
Eucharistische aanbidding
Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag
7.00 – 14.00 uur
Zondag
17.00 – 18.00 uur
Biechtgelegenheid
Zondag
17.00 – 17.45 uur.

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
Rondom de Kerk - April | Mei 2019
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DE GOEDE HERDER
paro

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden
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GEERS SCHILDERWERKEN

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

O

E

T

E
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E

?
Gedenkmuur voor urnen

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Uitvaartverzorging
Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30

Levendaal 103 - Leiden

Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

S I N D S 19 3 5

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
8
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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.

Wie gaat er mee naar

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

rn

www.zirkzeewonen .n l

Regio Oost

De viering van het Paastriduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag, de
viering van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus vormt het hoogtepunt
van het liturgische jaar. Het roept ons ieder
jaar op om op weg te gaan en te beseffen dat
wij mogen leven als kinderen van de Vader
en zo onze bestemming voor ogen te houden: evenbeeld te worden van zijn Zoon.
De Veertigdagentijd is een bijzondere tijd
ter voorbereiding op deze drie dagen en zo
aandacht te schenken aan ons eigen innerlijk. Door te letten op ons eetgedrag, door
iets over te hebben voor een ander en door
meer te bidden maken wij ruimte vrij om
Christus meer toe laten in ons eigen leven.
Leef ik zelf in navolging van Jezus Christus?
Open ik mijn hart voor Zijn liefde en genade?
Laat ik mij door Hem inspireren? Jezus die
voor ons heeft geleden, gestorven aan het
kruis, maar op Paaszondag is verrezen uit de
doden! Ieder jaar wordt het lijden en sterven
van Jezus herdacht op de televisie: The Passion. Aan de hand van hedendaagse muziek
worden we meegenomen in het lijdensverhaal en lopen wij met Hem de tocht.
Dit jaar door de binnenstad van Dordrecht.
Onze bisschop nodigt ons uit naar Dordrecht
te komen en dit met hem te vieren. Wie gaat
er mee naar The Passion met onze jongeren?
De bus zal op donderdag 18 april rond 16.30
uur vertrekken vanaf onze Goede Herderkerk
in Zoeterwoude-Rijndijk. We sluiten om 18.00
uur aan bij de Witte Donderdagviering in de
Antoniuskerk in Dordrecht en lopen daarna
de tocht met het kruis.
De jongeren in het bijzonder nodig ik uit om
mee te gaan. Een unieke kans om op deze
manier dicht bij het lijden van Christus te zijn.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Jullie kunnen je opgeven via ons secretariaat
op ma-woe-vrij ochtend 071 54 11 510 bij Riet
Heemskerk of degoedeherder@yahoo.com.
Pastoor W. Broeders

De Paaskaars
Ieder jaar begint de Paaswake met
het ontsteken van de Paaskaars,
in onze liturgie symbool voor het
licht van de verrezen Christus.
Het is een grote kaars, versierd
met het Kruis, de Griekse letters
alfa en omega en het jaartal.
Ook worden ook vijf wierookkorrels (paasnagels) toegevoegd
die de vijf wonden van Christus
aan het kruis symboliseren. De
priester ontsteekt de paas-kaars
middels een lontje aan in het
paasvuur dat hij vooraf gezegend
heeft. Al jarenlang zorgt kunstenares Edelyn Verhoosel in onze
parochiekern voor een zeer speciaal gedecoreerde Paaskaars.
Dit jaar vond zij inspiratie in
Exodus, het verhaal van de uittocht van Mozes en het Joodse
volk uit Egypte door de woestijn.
Op de kaars staan de stenen tafelen met de 10 geboden afgebeeld
en Mozes die op de rots slaat om
er water uit te laten stromen. Het
licht van deze prachtige Paaskaars zal ook dit jaar weer de
donkerte van de Paasnacht verdrijven wanneer de kaarsen van
alle aanwezige gelovigen eraan
worden ontstoken.

Eerste heilige Communie
Tijdens de viering van 3 februari zijn 13
Communicantjes door Thea Epskamp aan de
parochiegemeenschap voorgesteld. Tijdens de
Eucharistieviering van zondag 10 maart moch-

ten vier van de communicantjes pastoor
Broeders assisteren bij het klaarmaken van de
altaartafel. De plechtige viering van de Eerste
Heilige Communie vindt plaats op 26 mei.

Vieringen rond de Goede Week

Palmzondag 9.30 Eucharistieviering DGH met
Kinderkoor, pastoor Broeders
Witte Donderdag 19.30 Eucharistieviering
St. Janskerk, Zoeterwoude Dorp, pater Moons
Goede Vrijdag 15.00 Kruisweg DGH met
Kinderkoor en Tienerkoor Gezinsmisgroep
Goede Vrijdag 19.30 Kruisverheffing DGH met
Dames- en Herenkoor, pastoor Broeders
Paaszaterdag 21.00 Paaswake DGH met
Dames- en Herenkoor, pastoor Broeders
Eerste Paasdag 9.30 Paashoogmis met
Jongeren Middenkoor, pastoor Broeders.

Agenda

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: 4 mei. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep
Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Overleden:

18-1 Agatha Johanna van Geijlswijk-Zoetemelk,94 jaar
07-2 Johannes Gerardus Wisse,
90 jaar
09-2 Wilhelmina Cornelia Sterk - Schenkels, 90 jaar
13-2 Theodora Cornelia van Rijn - de Rooij, 
91 jaar
20-2 Wilhelmina Gerarda de Bolster, 
91 jaar
22-2 Elisabeth Jacoba Hillegonda Spijkerman,  58 jaar
25-2 Petronella Catharina van Bilderbeek - Zwaard,

87 jaar
28-2 Margaretha Adriana van de Kletersteeg, 86 jaar
02-3 Arie Korpershoek, 
87 jaar
07-3 Mary Ruijgers - Tieleman,
94 jaar.

www.parochiekerndegoedeherder.nl

Rondom de Kerk - April | Mei 2019

9

SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS

Regio Oost

Kerk: Zuidbuurtseweg 15, Secretariaat: Zuidbuurtseweg 15, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of
sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of
annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of
sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van10.00 tot 12.00 uur.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Goede bestemming pastorie
H. Laurentius kerk

De muur doorbreken
Hoe zou de wereld eruit zien als er geen steden waren, geen huizen, geen muren? Er zou
geen bescherming meer zijn tegen de elementen. Geen beschutting tegen de felle regen en
het drieste rivierwater, tegen de rukwinden
en de wervelstormen, tegen ijs en sneeuw.
Het zou ook moeilijk worden om medemensen buiten de deur te houden of juist mensen
op te sluiten die kwaad willen of kwaad hebben gedaan. De harde grenzen tussen mensen zouden vloeibare muren worden. Er zou
meer open ruimte ontstaan en tegelijkertijd
meer kwetsbaarheid. Maar muren herbergen
als gevaar dat ze afschermen, opsluiten, wegstoppen. Wie zich achter een zelf opgetrokken
muur verschuilt, loopt het risico om het contact met anderen kwijt te raken en zo ook een
beetje zichzelf te verliezen. Wie zich in zichzelf
opsluit dreigt verloren te lopen.
Vandaar dat Jezus mensen in het hart keek en
dwars door zelfgemaakte maskers heen prikte.
Om de echte mens te zien. Want zo zijn we
op ons mooist. Als we echt zijn. Onszelf zijn.
Ook wij mogen opstaan uit wat ons dreigt te
verstikken. We mogen losbreken uit de boeien
waar we onszelf vaak mee ketenen. Bevrijd
worden van onze angsten en onzekerheden
en groeien als mens. Kwetsbaar, maar vol van
de Liefde die ons draagt. Vol van het Licht dat
nimmer sterft. Jezus breekt door de muur van
alles wat het leven monddood maakt. Om zo
te laten zien dat er uiteindelijk niets is dat het
leven tegenhoudt. Het geloof in die Levenskracht vieren we met Pasen.
Margreet Onderwater, gebedsleider

Kinderkerk Palmzondag
Op zondag 14 april – Palmzondag - is er om
11.00 uur in de Sint Jan Kinderkerk. Traditiegetrouw zal bij deze viering ook Scouting Zoeterwoude aanhaken. Alle kinderen zijn welkom
om (tussen 10.00 en 11.00 uur) vóór de viering,
een Palmpasenstok te maken in de ontmoetingsruimte van de Sint Jan. Na de viering mag
je deze wegbrengen naar iemand die oud of
ziek is. Wij zorgen voor de stokken en crêpepapier, neem je zelf wat lekkers mee om aan de
Palmpasen stok te hangen?

Eerste heilige Communie
Op tweede Paasdag 22 april mogen 5 kinderen
uit onze parochiekern voor het eerst deelne-
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De 5 communicanten plakken hun gemaakte
werkstukken op de trein die aan de trap naar
de koorzolder hangt.
men aan de Tafel van de Heer. Achter in de Sint
Jan zijn hun namen, foto’s en werkstukken te
zien die zij samen met Margreet en Bianca, van
de werkgroep, en samen met de kinderen en
werkgroep van de Laurentius hebben gemaakt.
Zij hebben hard gewerkt en veel geleerd. Wij
wensen Thomas, Sanne, Gijs, Lena en Zara en
hun familie een mooie viering en een feestelijke dag toe en zien jullie graag nog eens terug!

Vervolg bouwwerkzaamheden
RK kerk Sint Jan
Per 31 december 2018 is ook de laatste door
ons in gebruik zijnde ruimte binnen de pastorie, het secretariaat, leeg opgeleverd en is de
doorgang naar de corridor bij de kerk definitief
brandwerend dichtgetimmerd. Op deze plaats is
in de corridor een berging gerealiseerd voor alle
gebruiksartikelen van de werkgroepen (bloem)
versiering en schoonmaak kerkgebouw en
nevenruimten. Per 1 maart 2019 is de nieuwe
secretariaatsruimte en de berging bij de sacristie in gebruik genomen. Het secretariaat is gelukkig nu ook weer telefonisch bereikbaar op
dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.30 en 11.30
uur. Het secretariaat wordt op korte termijn
in het bijzijn van een klein aantal gebruikers
door pastoor Broeders ingezegend. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de afwerkingen van de corridor ter plaatste van de nieuwe
dienstingang naast de Mariakapel. De werkzaamheden aan het mortuarium vorderen ge-

In het nieuwe secretariaat kan weer gewerkt
worden. Het grote bureau is gemaakt van de
oude kerkbanken van de Sint Jan.
staag. Het dak is voorzien van dakbedekking en
er is gestart met het metselwerk van de gevels.
Medio mei staat het laatste stuk straatwerk tot
de parkeerplaats op de planning en worden er
fietsenrekken bijgeplaatst.
Aad Berk

Familieberichten
Overleden
15-01
06-02
14-02
02-03

Nicolaas de Jong		
Cornelis van der Werf		
Johannes Slingerland		
Johanna Versteegen - Vink

66 jaar
96 jaar
82 jaar
98 jaar

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 betaald, bankafschriften worden maar 1x per maand door de bank verstrekt).

Bestemming pastorie

Weekendvieringen

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

Vieringen rond Pasen

Evenals de afgelopen twee jaar is er binnen de
Regio Oost een compleet aanbod van vieringen.
Donderdag 18 april Witte Donderdag
Sint Jan		
19.30 uur Eucharistieviering
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
Sint Jan		
15.00 uur Kruisweg
De Goede Herder
15.00 uur Kruisweg
Laurentius		
15.00 uur Kruisweg
De Goede Herder
19.30 uur Kruisverheffing
Zaterdag 20 april Paaszaterdag
Sint Jan		
19.00 uur Paaswake
De Goede Herder
21.00 uur Paaswake
Zondag 21 april 1e Paasdag
De Goede Herder
9.30 uur Paashoogmis
Laurentius		
11.00 uur Paashoogmis
Maandag 22 april 2e Paasdag
Sint Jan		
9.30 uur E.H. Communie
Laurentius
11.30 uur E.H Communie.

•
•

•
•

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Tien jaar geleden stond het toenmalig kerkbestuur van de parochie H. Laurentius voor enkele
grote uitdagingen. De kerk en de pastorie waren
aan een grote renovatie toe en voor een groot
gedeelte van de pastorie moest een andere
bestemming gezocht worden. April 2010 is de
restauratie van de monumentale kerk en pastorie gestart. De kerk werd op 10 februari 2012
weer in gebruik genomen. In de periode april
2012 tot augustus 2013 is het binnengedeelte
van de pastorie aangepakt. Inmiddels waren de
parochies gefuseerd en waren de leden van het
kerkbestuur benoemd tot leden van de Beheercommissie van de parochiekern H. Laurentius.

Bankrekeningnummers

•

Langzaamaan krijgen de spullen uit pastorie
en Christus Dienaarkerk een plekje in de
nieuwe berging.

Regio Oost

De eerste etage van de pastorie werd al
enige jaren verhuurd als woonruimte met
een gezamenlijke keuken op de benedenetage. Na de renovatie was deze etage
van alle wooncomfort voorzien en wordt
het als volwaardig appartement verhuurd.
Op de benedenetage werden twee kamers
ingericht als behandelkamer en werd een
wachtkamer gemaakt met alle nodige voorzieningen en een aparte toegang naar buiten. De Beheercommissie deed veel moeite
om huurders te vinden. De eerste jaren werd
het nog maar beperkt verhuurd. De commissie was maar wat blij toen de twee Stompwijkse huisartsen interesse hadden om deze
ruimte te gaan huren. Na wat uitbereiding en
herschikking van de ruimtes is dit gedeelte
van de pastorie vanaf 1 maart 2018 verhuurd aan de twee Stompwijkse huisartsen.

Stompwijk heeft nu een zelfstandige huisartsenpost in het centrum van het dorp. Een
jaar na de in gebruik name zijn de bewoners
van Stompwijk, de huisartsen en de leden van
de Beheercommissie blij met deze oplossing.
Om als zelfstandige huisartsenpost te blijven
functioneren is er meer ruimte nodig. Hiervoor
heeft de Beheercommissie de nodige plannen
gemaakt. De linker voorkamer in de pastorie
wordt van de zomer in gebruik genomen door
de huisartsen. Er zal nog een kleine verbouwing plaats vinden. Alle ruimtes worden goed
benut. 
Jaap de Jong

Verhuizing school naar Kulturhus

Op de foto v.l.n.r.: Kim Kerkvliet, Wiljan Blom
en Simon Kerkvliet .
Simon: Ik vind het leuk om andere mensen te
helpen. Ik vind het ook leuker om wat te doen
dan alleen maar in de kerk te zitten. Als ik na
de kerkdienst naar buiten ga, heb ik een goed
gevoel, omdat ik mensen geholpen heb. God
helpt mij ook vaak en daarom wil ik graag wat
terugdoen. God helpt mij om te bedenken wat
ik moet doen en wat ik niet moet doen.

In memoriam
Jacques van Santen

Op dinsdag 5 maart hebben wij de deuren van
onze school eindelijk echt kunnen openen. Natuurlijk is hier een drukke periode van verhuizen aan vooraf gegaan, maar het resultaat is
geweldig! We hebben een ruime, lichte school
met mooie lokalen en leerpleinen en kunnen
gebruik gaan maken van ruimtes zoals het atelier. Dit soort ruimtes wordt gezamenlijk gebruikt met het Dorpshuis. Ook de bibliotheek,
SKZ en het consultatiebureau hebben een plek
gekregen in het nieuwe gebouw. Het gebouw
wordt in een later stadium nog in zijn geheel
feestelijk geopend.
Kees Jan Visser

Nieuwe misdienaars
Sinds 24 februari zijn er weer misdienaars en
misdienettes in onze kerk. Wij heten ze natuurlijk van harte welkom. En hebben aan enkele de vraag voorgelegd waarom ze misdienaar wilden zijn. Hier hun antwoorden.
Kim: Ik geloof in God. Want als ik ‘s avonds in
bed lig en ik heb buikpijn, dan bid ik tot God
en de volgende dag als ik wakker wordt, is de
buikpijn over. Vroeger deed ik dat niet en had
ik de volgende dag nog buikpijn. Ik wil wat terug doen voor God. En ik wil wat voor de kerk
doen. Ik vind het leuk om de pastoor te helpen
en om de tafel te dekken. Het is ook leuker om
iets te doen te hebben tijdens de kerkdienst
dan thuis je te vervelen of op je tablet te zitten.

28-04-1938 - 07-03-2019
Op de overlijdenskaart staat:
Harmonieus en behulpzaam.
En zo was Jacques. Hij heeft
plm. 30 jaar in het PCI van onze kerk gezeten.
Met zeer veel kennis en kunde. Ondanks een
groot bedrijf thuis, bezocht hij alle vergaderingen. Ook in andere plaatsen als vertegenwoordiger van ons PCI. Tevens was hij voor veel plaatselijke verenigingen in de weer. Hij werd onderscheiden als Lid van Verdienste M.K.B., Ridder
in de orde van Oranje Nassau en Ere parochiaan
van de Laurentiuskerk. Hij was een trouwe bezoeker van onze kerk. Ook had hij een grote verering van de H. Maria. Onze parochiekern heeft
veel aan hem te danken. Op 14 maart hebben
we hem uitgeleide gedaan uit onze kerk naar
het parochiekerkhof. Moge hij ruste in vrede.

Vieringen Rondom Pasen
Zie de Liturgiepagina 22-23.

Familieberichten
Overleden
Januari

15 Siem van Es
27 Johanna van der Voort Verhagen

89 jaar
93 jaar

23 Aad van der Burg 
24 Agatha Hoogeveen Overdevest

54 jaar
87 jaar

2
6
7

86 jaar
84 jaar
80 jaar

Februari
Maart

Niek Vollebregt 
Henk Romijn 
Jacques van Santen.

www.hlaurentius.nl
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Activiteitenkalender van 13 April tot 30 Mei 2019

Er zijn weer allerlei interessante, leerzame en inspirerende activiteiten in en vanuit
onze kerken. Opgave niet
nodig, tenzij anders vermeld.
Meer info in de blauwe folder
‘Geloofsvorming en verdieping’, 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.
Jongerenvieringen en -activiteiten staan op pagina 20.

Expositie van Passieen Paasiconen
Tijdens de Passie- en Paastijd zijn prachtige Iconen te
zien in de Sint Josephkerk.
Kom kijken op zondag 21,
28 april en 5 mei van 12.45 tot 14.00 uur.

De Kerk in crisis –
toen en nu
Zeker in Europa (Nederland) is er een
crisissituatie in de Kerk. Negatieve
berichten en publicaties blijven maar
verschijnen, kerkgebouwen worden
gesloten, het geloof wordt nauwelijks
doorgegeven, er zijn weinig roepingen
en de secularisatie zet door. Het is niet
de eerste crisis die de Kerk doormaakt.
Hoe kunnen we leren van het verleden
om nu met deze crisis om te gaan? Wat
verwacht God van ons? Wat verwachten
wij van God? Moet de Kerk veranderen
om verder te kunnen gaan? Data woensdag 8 mei, 22 mei en 12 juni. Plaats
pastorie Sint Joseph Tijd 20.00 tot 21.30
uur. Door pastoor Smith.

Bedevaarten in de komende tijd

Word geen fotokopie! Volg je roeping

In de komende tijd zijn er weer diverse bedevaarten! Zoals de gecombineerde
bedevaart naar Smakt en Kevelaer. En naar Banneux en Hoogstraten. Met
bijzonder inspirerende en gezellige programma’s.
De Haagse Bedevaarten viert het 125-jarig
jubileum met de tweedaagse bedevaart
naar Sint Jozef van Smakt en Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer op dinsdag 30 april en
1 mei. Inschrijving kan via een formulier
dat in de kerken ligt of via www.bedevaart.
nl. Info dehaagsebedevaarten@gmail.
com of 010 414 95 77. Op 4 en 5 mei is een

April
13 Open Kerk Hartebrug

tweedaagse bedevaart naar Banneux, met
ook een prachtig programma. Kijk op www.
banneux-comite-bisdom-rotterdam voor
meer info en aanmelding. En dan is er nog
de bijzondere bedevaart van de KBO ZuidHolland naar Meerstel-Dreef, Hoogstraten,
bij de Nederlands-Belgische grens, op
13 mei. Opgave kan tot 29 april bij het be-

20 Stille Zaterdag
die overgaat in de heilige Paasnacht (Paaswake)

Zie pagina 2

14 Palmzondag

Zie pagina 18

15

Mei
1 Bedevaart naar
Smakt en Kevelaer
Zie hierboven

21 Hoogfeest van Pasen

Intocht van Jezus in Jeruzalem.
Begin van De Goede Week

Herdenking Jodenvervolging

stuur van uw afdeling. Informatie bij
Marijke Ameling marijke.ameling6
@gmail.com of 010 226 43 76.

Verrijzenis van de Heer

2 Adrienne von Speyr
Het leven en werk van deze mystica blijven boeien. We lezen
uit haar werk ‘Het gelaat van de
Vader’. Tekst aanwezig. Pastorie
H. Lodewijk, van 20.00 tot 21.30
uur. Door pastoor Smith

22 2e Paasdag
23
24

16

Do you believe. Van 19.00 tot ca.
22.00 uur in de Romanuszaal
achter de Hartebrugkerk.
Begeleiding door Marlène Falkede Hoogh pw

18 Witte Donderdag
The Passion Info op pagina 9
19 Goede Vrijdag
Tocht met het Kruis. Start om
16.15 bij de Hooglandse kerk

Op zaterdag 18 mei organiseert de Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West
voor de 17e keer een Orgeltocht per bus
langs monumentale orgels in Valkenburg, Pijnacker en Delft. Er is ook een
opstapplaats voor het Station Leiden Centraal. Afronding is op een terras in Delft
met een hapje en een drankje. Info en
opgave www.orgelzhwest.nl.
12
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21

11

22 De Kerk in crisis – toen en nu
Zie linkerpagina

12 Roepingenzondag
Zie hierboven en pagina 5

13 KBO-Bedevaart
Hoogstraten

28 Zondag van Barmhartigheid

Dodenherdenking
Zie pagina 16

5 Bedevaart Banneux

29

Bevrijdingsdag

30 Bedevaart naar
Smakt
en Kevelaer
Zie hierboven

Het katholieke geloof verkennen.
Met uitleg en gesprek en een korte excursie naar het kerkgebouw.
Door diaken Clavel en Annelies
Cremers. Josephpastorie van
19.30 tot 21.00 uur.

Zie hierboven

Open Joodse huizen

6
7

14

Zie linkerpagina

A new Spirit. Info bij 26 april

25
26

15

27 Houd het eenvoudig
Info bij 13 mei.
Ook nog op donderdag 3 juni

16
17

28

18 Orgeltrip

29

Zie linkerpagina

8 De Kerk in crisis – toen en nu

24 Film en Spiritualiteit

Houd het eenvoudig

4 Bedevaart Banneux

27 Koningsdag

23

Zie hierboven

3

Zie hierboven

Orgeltrip!

20

Zie Lam Godspagina 17

26 Film en Spiritualiteit

Jezus. Net als Carlo
Acutis, een whizzkid
die van actiefilms,
sport, huisdieren
hield en toch ook
elke dag naar de Mis
ging, elke dag het
Rozenhoedje bad en
vaak in de kerk was. “Hij sloot vriendschap
met het Tabernakel”, zei zijn moeder later.
Dus bid dat jonge mensen openstaan voor
Christus’ roepstem en ze gidsen op hun
weg vinden.
Pastoor Smith

9

Bijbelleesavond

25

17

Opmerkelijk is dat de jongeren die bewust
katholiek zijn, vroeg of laat ook met de
vraag rond hun toekomst gaan zoeken naar
hun roeping. Een Italiaanse jongen, die in
2006 op vijftienjarige leeftijd stierf door
leukemie, Carlo Acutis, (zijn zaligverklaring is bijna rond) zei: “Allen worden we als
origineel geboren, velen sterven als fotokopie.” Of te wel: als je niet met Jezus
leeft en je roeping volgt, word je een twaalf
in een dozijn gelovige. Onze paus blijft
aansporen om anders te durven zijn. Hele
maal van deze tijd, maar ook helemaal van

19

30 Hemelvaart van de Heer
Hoogfeest.
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HARTEBRUG
Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Woondromen waarmaken

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

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

Een vrolijk elftal!

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

f idesmakelaar sleiden.nl

De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

Zondag 14 april Palmzondag
11.15 uur Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
met Palmprocessie en Palmuitreiking
Voorganger pastoor Walter Broeders,
Hartebrugkoor

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Donderdag 18 april Witte Donderdag
Géén viering in de Hartebrug!
De Witte Donderdagviering wordt gehouden om 19.00 uur in de Antoniuskerk

PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88

BMS Notarissen
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

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

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

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

14
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Op weg naar Pasen
Zaterdag 13 april
14.00 uur Palmpaasstokken maken
in de Romanuszaal

De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75

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

Plantsoen 25

Voor dit vrolijke elftal van de Hartebrug wordt
het zondag 12 mei 2019 een grote feestdag.
De Eerste Heilige Communie: voor het eerst bij
Jezus aan tafel. Ze bereiden zich er op voor met
veel plezier en kijken er naar uit!

Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

www.scoleiden.nl/scholen-scol
Kerkelijk Centrum

De Regenboog
Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Depersonen
Regenboog
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden

071-5212858
Gratis parkeren!
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen

Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

In memoriam
Johannes Gerardus (Jan) Wisse
Geboren 4 november 1928
Overleden op 5 februari 2019
Jan is vele jaren enthousiast lid geweest van
het Hartebrugkoor waar iedereen hem in
dankbare herinnering nog kent als een uiterst
bescheiden, zachtmoedige en vriendelijke
man. Het afscheid heeft plaats gevonden op 13
februari in Cultuurhuis De Paulus in Oegstgeest
waarna begrafenis op Begraafplaats Zijlpoort.

Basisscholen

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

Regio Zuid

Goede vrijdag 19 april
11.00 uur Kruisweg voor kinderen
met pastoraal werker Marlène Falke
15.00 uur Kruisweg voor volwassenen
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Dameskoor
19.00 uur Plechtigheden en Kruisverering
Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
Schola Cantorum

Johannes Wilhelmus (Jan) Verhoeven
Geboren 11 december 1931
Overleden 19 februari 2019
De periode na het overlijden van zijn vrouw
Bep in maart vorig jaar heeft Jan als zeer zwaar
ervaren. Niet lang na zijn opname in zorgcentrum Lorentzhof is hij in alle rust overleden.
Velen herinneren zich Jan nog als collectant
in de Hartebrugkerk. Na het afscheid in de
Vredeskerk heeft de crematie op 27 februari
plaatsgevonden op Rhijnhof.
Maria Frederika Sophia (Riet) Karreman
Geboren 19 februari 1934
Overleden 7 maart 2019
Riet heeft heel veel betekend voor de Harte-

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 21 april (Pasen), 5 mei en 12
mei. Op de eerste zondag van de maand is er ook
een lunch voor de kinderen.

Inzameling voor de Leidse
Voedselbank

Paaszaterdag 20 april
Géén viering in de Hartebrug!
De Paaswake wordt dit jaar gehouden
om 21.00 uur in de Petruskerk

Houdbare en goed verpakte producten kunt u achter in de kerk inleveren op zondag 7 april en 5 mei.
U kunt de Leidse Voedselbank ook steunen door een
geldelijke gave in het offerblok achter in de kerk.

Paaszondag 21 april
11.15 uur Eucharistieviering
Voorganger Pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkoor.

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!

brugkerk. Ze heeft zich jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt in het kerkbestuur en heeft
later de zorg op zich genomen voor het archief
en de kunstobjecten
van de kerk. Zo werd
onder haar leiding
het zilver op de juiste
manier gepoetst om
glanzend en wel met
feestelijke gelegenheden het altaar te
versieren.
Ze heeft voor haar
verdiensten de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
ontvangen.
We hebben op 13 maart afscheid van Riet
genomen in de Hartebrugkerk in een viering
van woord en gebed onder leiding van pater
Ton Peters ofm., waarna de crematie heeft
plaatsgevonden op Rhijnhof.

Gedoopt
24 maart 2019 Thais Peacock
Lex de Ruijter
Maxime de Ruijter
31 maart 2019 Cas Wijnen.

Filmavonden in de Romanuszaal
Vrijdag 26 april: Do You Believe
Vrijdag 24 mei: A new Spirit.
Van 19.00 uur tot ca. 22.00 uur.

Concerten

Zaterdag 27 april 20.00 uur
Koningsdag orgelconcert door Jan Verschuren
Toegang € 6,-.

Zaterdag 11 mei 15.00 uur
Orgelconcert door Laurens de Man
Toegang vrij, collecte na afloop.

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 11.00 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.

Open Joodse huizen
Op 4 mei is in Leiden het programma Open
Joodse Huizen: kleinschalige bijeenkomsten
om te herinneren en te gedenken. Op de plek
waar de geschiedenis zich afspeelde vertellen
vroegere bewoners, nazaten, getuigen en anderen persoonlijke verhalen over vervolging,
verzet en bevrijding. Op de Lorentzkade naast
de pastorie zijn drie locaties bekend waar
Joodse bewoners door de bezetter uit hun huis
zijn gehaald: op nr. 1 (Nathan Kornalijnslijper);
op nr. 4 (Meijer van Kleeff); op nr. 8 (Elvira
Sanders-Platz). Van deze laatste is, ter herinnering, een plaquette ingemetseld achterin de
Petruskerk. Ook is in de stoep voor nr.4 een
zgn. ‘stolperstein’ aangebracht.

10.00 tot 11.00 uur weer bloemen brengen voor
bij het Maria-altaar bij de witte deur. Alvast
veel dank daarvoor.

Eerste heilige Communie
Sinds 30 januari zijn 17 kinderen zich aan het
voorbereiden op hun Eerste H. Communie.
Aan de hand van het project ‘Gods Grootste
Geschenk’ hebben ze veel geleerd over Jezus;
er is geknutseld, gezongen en toneelgespeeld.
Op zondag 12 mei om 13.00 uur ontvangen
vier kinderen in de Sint-Petruskerk voor de eerste keer Jezus in de H. Communie. Het zou mooi
zijn als we daar met velen deelgenoot van zijn
en zo de kinderen laten zien dat ze welkom zijn
in onze kerk. Komt u ook?

Boekenmarkt

In de grote zaal van de pastorie vertellen
Arthur van Kleeff (kleinzoon van Meijer van
Kleeff) en mevr. Van Oosten-Neuwahl (kleindochter van Elvira Sanders-Platz) elk in ca. een
half uur over hun grootvader en grootmoeder
en in het kort verhalen over de tragedie die
hun families is overkomen.
Er zijn op die dag twee bijeenkomsten van
elk 1 uur: om 12.00 uur en 16.00 uur. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Houd
rekening met een beperkt aantal plaatsen.
Informatie www.openjoodsehuizen.nl.

Goede Vrijdag voor kinderen
Donderdag 18 april is de Josephschool te gast
om 9.15 en 10.30 uur. Op Goede Vrijdag, 19 april
om 15.00 uur is de Kruisweg voor de kinderen
met Kruisverering. Aansluitend tocht met het
Kruis door de stad.

Bloemen brengen
De dames van de bloemversiergroep laten weten dat er op Goede Vrijdag vanaf 14.00 uur en
de zaterdag daarna vanaf 10.00 uur tot 12.00
uur (aanbellen bij de witte deur links van de
kerk) bloemen kunnen worden gebracht in
de Petruskerk. De bloemen worden verwerkt
in de versiering voor Pasen. Gedurende de
maand mei kunt u op zaterdagochtend van
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In het weekend van 13 en 14
april organiseert de Werkgroep
Diaconie van de Petruskerk
weer een boekenmarkt. De
opbrengst is bestemd voor de
reparatie en vervanging van
onderdelen van de verwarmingsinstallatie in de Petruskerk. Openingstijden: zaterdag
13 april van 11.00 tot 16.00 uur
en zondag 14 april van 12.30 tot
15.30 uur. Locatie: Petruszaal
naast de Petruskerk. Entree
gratis, iedereen is van harte
welkom.

Doopviering in mei
Op zaterdag 25 mei is er om 15.00 uur een
Doopviering. De voorbereidingsavond is op
dinsdag 14 mei om 19.30 uur in de pastorie van
de Sint-Petruskerk. Voor opgave en/of informatie: Pernelle Severijnen, pam.severijnen@
planet.nl of 071 514 49 88.

Actie Kerkbalans goed van start
De jaarlijkse actie Kerkbalans heeft mooie
resultaten opgeleverd. In totaal zijn 398 adressen benaderd en werden 262 formulieren of
betalingen ontvangen. Er is ruim € 35.000,toegezegd, dicht bij het begrote bedrag van
€ 37.000,-. Medio maart was al bijna € 21.000,-

ontvangen. Alle waardering voor de contactpersonen die soms vaker dan twee keer
bij adressen langs gingen! Het is de moeite
waard geweest. Het toont grote betrokkenheid van onze parochianen en vrienden van de
Petrus. Heel veel dank, ook namens het Pastoraal Team. En u kunt natuurlijk altijd nog meedoen door uw bijdrage over te maken op NL04
INGB 0005 5541 52 ten name van HHPP SintPetrus Kerkbijdragen. Wilt u een fiscaal voordelige periodieke gift doen, neem dan contact
op met de penningmeester via 06 24 97 43 60
of penningmeester@sintpetrusleiden.nl.

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.

Meimaand – Rozenkrans

In de meimaand wordt op dinsdag- en vrijdagochtend na de H. Mis de Rozenkrans gebeden.

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 8 mei en 12 juni.

Overleden

De Heer Johannes Verhoeven
* 11-12-1931 † 19-02-2019
Weduwnaar van mevrouw Verhoeven-Hartman
Mevrouw Elisabeth Hoeke - Spijkerman
* 02-08-1961 † 22-02-2019
Echtgenote van de heer Hoeke.

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.

Taizé-viering
Zondagavond 17 maart om 19.00 uur was het al
bijna donker toen de viering begon. De lichten
werden gedoofd en na enige tijd werd onder
het zingen van ‘Als alles duister is, ontsteek dan
een lichtend vuur’ een zee van waxinelichtjes
aangestoken. Op het voorste deel van het priesterkoor stonden iconen en lag een groot kruis.

Paastriduüm
Witte Donderdag 18 april
19.00 uur Antoniuskerk
Goede Vrijdag
19 april
15.00 uur Kruisweg voor kinderen
Petruskerk
16.15 uur Tocht met het Kruis (zie pag. 12)
19.00 uur Plechtigheden Harteburgkerk
Paaswake		
20 april
21.00 uur Petruskerk
Paaszondag
21 april
In Lam Gods en de Hartebrug,
zie het Liturgieoverzicht op pag. 22-23.

Regio Zuid

Met het lezen van Bijbelteksten, een gedicht,
het zingen van prachtige liederen uit de Taizé
traditie en natuurlijk lange meditatieve stiltes
kregen de aanwezigen de kans tot rust te komen; dichtbij zichzelf en onze Schepper. Met
een speciaal koor, piano- en gitaarmuziek
werd de sfeer van de oecumenische vieringen in het Franse dorpje Taizé opgeroepen.
Voor herhaling vatbaar!

Eerste H. Communie op 26 mei,
maar daarna?
We hebben als u dit leest al heel wat bijeenkomsten gehad met onze Communicantjes
Jente, Suze en Gabriela en de kinderen van
de Hartebrug. We hebben het gehad over de
schepping, vrede, vriendschap, vreugde en verzoening. Er is ook flink geknutseld, gekleurd en
geluisterd naar de mooie verhalen uit de Bijbel.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan naar
de viering op zondag 26 mei in de Maria Middelares kerk. Onze communicantjes zingen allemaal mee in het Kinderkoor ‘De Vlammetjes!’
De viering is een welkom in onze gemeenschap voor Jente, Suze en Gabriela, maar het
zal ook een afscheid zijn voor Jolien van der
Lelij en Nicolien Joziasse. Zij hebben negen
jaar vele kinderen voorbereid op hun Eerste
H. Communie, de laatste jaren samen met de
Hartebrug. Zij dragen nu graag het stokje over
aan nieuwe vrijwilligers. Kinderen enthousiast
maken voor het geloof, wie wil dat niet?!
Er zijn al boeken en uitgewerkte thema’s
beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan contact op met Jolien, ralphenjolien@gmail.com
of met Nicolien, nicolienjoziasse@gmail.com.

Vieringen
Goede Week en Pasen
Palmzondag
9.30 Maria Middelareskerk,
viering met palmprocessie met
medewerking van het Kinderkoor.
Vieringen in regio Zuid van het officiële
Paastriduüm
Witte Donderdag
19.00 Maria Middelareskerk
Goede Vrijdag 19.00 Hartebrugkerk
Paaswake 21.00 Petruskerk
Eerste Paasdag
9.30 uur Maria Middelareskerk
Buiten het Paastriduüm
Goede Vrijdag Kruisweg om 15.00 uur in
de Maria Middelareskerk en Oecumenische
viering om 19.00 uur in de Antoniuskerk.

Stadsdichter in Buurtinitiatief
op 21 mei
Het buurtinitiatief organiseert middagen waarbij elke buurtbewoner en bij de wijk Zuidwest betrokkene welkom is. Deze keer zal de
Leidse stadsdichter Marianne van Velzen eigen
gedichten voorlezen en over haar functie als
stadsdichter vertellen. De middag zal muzikaal worden omlijst door het blokfluitensemble Zoethout. Ook zal er gelegenheid zijn om
in groepjes te praten en zo buurtbewoners
beter te leren kennen. Ieder die dat wil kan
een mooi gedicht in zo’n groepje voorlezen. De
bijeenkomst van 21 mei is in het gebouw van
het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, van 14.00 tot 16.30 uur.

Doordeweekse vieringen
in de Antoniuskerk

Deze zijn iedere eerste vrijdag van de maand om
10.00 uur, met na afloop koffiedrinken.
De eerstvolgende viering is op 3 mei.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 29 april om 10:30 uur viering.

Kinderkoor en kinderwoorddienst

Ons Kinderkoor ‘De Vlammetjes’ zingt in de viering van Palmzondag 14 april (met Kinderwoorddienst en Palmprocessie) en in de Eerste H. Communieviering op 26 mei.
Er is geen Kinderkoor/Kinderwoorddienst op
zondag 28 april.
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 informatie bij Irma Leune, 071 531 56 36 of pleune@ziggo.nl.

Bijbelavonden

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op donderdag 2 mei en 6 juni. 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 tot
22 uur. Aanmelden is niet nodig.

Maaltijd Plus

Op vrijdagen 26 april en 31 mei in de ‘Verdieping’,
Stevensbloem 269, weer een lekkere maaltijd met
een inleiding over een boeiend onderwerp.
Aanvang 18.00 uur. Einde om ongeveer 21.00 uur.
Inschrijving: op de lijst achterin de kerk.

Overleden

Op 18 februari overleed pater Henk Pot ofm. in de
leeftijd van 91 jaar. Pater Pot was van 1980 tot
1993 pastoor van de (voormalige) Leonardusparochie aan de Haagweg; vanaf 1985, na het overlijden van pastoor Knibbeler, had hij daarbij ook
enkele jaren de zorg voor de (voormalige) Maria
Middelaresparochie. Pater Pot woonde de laatste
jaren in Valkenburg (Limburg). Zijn afscheidsviering vond plaats op 25 februari in Maastricht.
Op 1 maart overleed op 92-jarige leeftijd
mevrouw Anna Petronella Kok -van Steijn.
Zij woonde in Rijn en Vliet. Op 6 maart vond haar
uitvaart plaats.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

Tussen Christchurch en Leiden

Avond met bisschop Van den Hende over oecumene

De Regenboog

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

Een geslaagde avond! Hoopgevend was wat de bisschop liet
zien aan de hand van artikelen uit
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
de ‘Gezamenlijke verklaring over
2317 ST Leiden,
de rechtvaardigingsleer’ (1999;
071 521 28 58,
RKK en Lutherse Wereldbond): dat
beheerder@
er, door voorbij de verschillen dóór
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
te praten in een diepgaande diaDe Regenboog
zalen
www.deregen- Verhuur vanloog,
begrip en consensus ontstaat
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
en dat zo’n document doorwerkt
Vergaderingen
recepties
naar andere
cursussen
bijeenkomsten
kerken, die
Gratis parkeren!
dan aanhaBeheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
ken. In het
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
tweede gedeelte sprak
de bisschop
over roeping
tot heiligheid
Gratis parkeren!

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

Kerkelijk Centrum

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

(n.a.v. Gaudete et Exultate). Net
als heiligheid is oecumene ook
een langdurig proces met vallen
en opstaan. Troostend was dat
de pijn van onze geloofsgemeenschap over wat nog niet kan/
mag voor de bisschop een drijfveer is door te gaan met de dialoog. Een uitgebreid verslag van
de avond staat op onze website.

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

Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten
Gratis parkeren!

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

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

Activiteiten

Film in de Regenboog
Woensdag 17 april 19.30 uur. Keeper, Belg.
2015. Regie: Guillaume Senez. Nagesprek olv
ds. Ronald da Costa, kosten € 5,-.
Poëziemiddag
Woensdag 8 mei van 13.30 tot 15.00 uur, olv.
ds. Ronald da Costa. Kosten € 5,-. Opgave bij
Anja Rijken, tel. 071 521 66 06.
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

Op weg naar Pasen
14 april Palmpasen

Viering 10.00 uur
Alle kinderen mogen met hun palmpaasstokken in een feestelijke processie door de kerk trekken.

18 april Witte Donderdag

19.30 uur viering mmv Regenboogkoor, celebrant pater Th. Scholtes
ofmconv.
19 april Goede Vrijdag 19.30 uur
viering mmv Regenboogkoor, voorganger ds. M. Buitenwerf

20 april Paaszaterdag

16.00 tot 24.00 uur Paas Challenge
Winnen of verliezen? Je bent drie
jaar lang onderweg geweest met
Jezus en nu is hij gearresteerd.
In de nacht voor Pasen zag je dat
hij werd afgevoerd naar een onbekende bestemming. Samen met de
andere volgers ga je op zoek naar
Jezus. Tijdens de zoektocht moet
je keuzes maken die ertoe leiden

Herdenking
Jodenvervolging
Op zondag 14 april is weer – opdat wij
nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging. Deze
keer om 19.30 in de Marekerk, Lange
Mare 48 in Leiden. Jeanette Loeb vertelt het verhaal van haar grootvader
Ernst Loeb, die tot 1942 een meubelJeanette Loeb en kledingzaak had aan de Breestraat 161.
Met muzikale medewerking van chazan
Barry Mehler (zang), Hester Groenleer
(fluit) en Matthias Havinga (piano). Jongeren noemen namen van Leidse Joden die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht.
Iedereen, jong en oud, jood en niet-jood,
gelovig of niet gelovig, is van harte welkom.
18
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dat Jezus nog meer of juist minder
volgers krijgt: een spannend spel
met puzzels, achtervolgingen en
gesprekken in de nacht. We leven
ons in in het verhaal van Jezus in
zijn laatste dagen op aarde. Wat zou
jij gedaan hebben als je erbij was
geweest? Ben je tussen de 12 en 18
jaar? Geef je dan snel op bij Gerben,
06 53 54 55 46, Bertien, 06 24 73 34
69 of Ruben, 06 57 63 54 61.
Vrienden en vriendinnen zijn welkom! We hebben ook begeleiders
nodig. Als u wilt meedoen neem
dan ook contact op.
21.30 uur viering mmv Arcobaleno.
Voorgangers: pw C. Hofschreuder en
ds. M. Buitenwerf.

21 april Pasen

10.00 uur viering mmv. Regenboogkoor. Voorganger ds. M.
Buitenwerf. De kinderen mogen na
de viering paaseieren zoeken in de
kerktuin.

Babyhuis viert eerste lustrum
De viering van het vijfjarig bestaan Babyhuisvond plaats in Leiden,
de geplande locatie van het derde Babyhuis. Streven is om er één per
provincie te hebben. Ook het buitenland toont interesse. Ervaring
wijst uit dat het slagingspercentage 92% is.
Streven is om begin 2020 in Leiden het Babyhuis te openen naast de
Lodewijkkerk. Hier kunnen dan 8 moeders en hun kindje opgevangen;
zij verblijven hier enkele maanden tot een jaar. Daarna bouwen zij
zelfstandig en samen hun leven verder op.
Oprichter Barbara Muller: “Mijn wens is dat er geen moeders in Leiden
en omgeving meer zijn die onnodig worden gescheiden van hun pasgeboren baby, omdat ze tijdelijk niet zelf voor hun baby kunnen zorgen.
Het Babyhuis zorgt voor een veilige toekomst voor moeder en kind.”
Prof. dr. J.P. Balkenende over de komst van het Babyhuis naar Leiden:
“Ik ben heel blij dat dit nu gaat gebeuren, omdat dit bijdraagt aan de
mogelijkheden van moeders die het zo nodig hebben. Het is een uiting
van liefde, het is een uiting van naastenliefde, het is een uiting van
betrokkenheid en dat maakt dat het zo noodzakelijk is om een Babyhuis ook in Leiden te beginnen.” 			
Magda van Hien

Vrijdag 15 maart werden de kinderen van T1A van
het Rijnlands Lyceum uit Oegstgeest, samen met hun
begeleiders hartelijk ontvangen door Umit in moskee
Mimar Sinan in Leiden.
Het was een heftige dag door alle berichten over de aanslag op twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland,
met vele doden. Umit was natuurlijk ook bezig met dit
drama en vertelde dat de moskee extra werd beveiligd.
De dienst had als thema ‘Heb je naasten lief en kom tot
elkaar’. Heel bijzonder, juist op deze dag. Na de dienst was
er ruim tijd voor de kinderen om vragen te stellen: over de

Foto Carmen Eustatia-Rutten

Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

tekens op de muur, de gescheiden plaatsen voor
mannen en vrouwen, en veel meer. Na deze bijzondere ervaring werd afscheid genomen van een
aantal zeer gastvrije mensen!

Jaarverslag M25
In 2018 hebben 401 jongeren zich weer
diaconaal ingezet tijdens activiteiten van
M25 Leiden Regio. Er zijn door de jongeren
werelden ontdekt van mensen die door
ziekte, ouderdom, verslaving, foute keuzes, oorlogstrauma’s, of gewoon domme
pech de boot dreigen te missen. Ervaringen die veel
jongeren niet snel zullen vergeten. En daar is het M25 om begonnen…
Het Jaarverslag staat op www.m25leiden.nl.

Lucie Pufkus vanuit somber Samos
De Leidse gepensioneerde huisarts Lucie Pufkus biedt op het Griekse
eiland Samos hulp aan vluchtelingen in een medische post. De Bakkerij
ondersteunt haar. Pufkus vertelt over haar ervaringen:
“Hoe is het toch mogelijk
dat in ons beschaafde
Europa oorlogs- en geweldsvluchtelingen in
koude vochtige barakken
en dunne tentjes moeten
wonen zonder goed sani
tair en goed eten. Er is
nog geen uitzicht op een
oplossing. De onwil van
de kampdirectie, de Griekse politici
en van de Europese politiek is alom
bekend: “Maak het mensen niet com-

fortabel, want dan komen er
nog veel meer”. Dat betekent
dat mensen en kinderen
nu jaren gaan leven onder
niet-menselijke omstandigheden. Er zijn veel kinderen
in het kamp, maar velen zijn
ziek. We doen wat we kunnen om ze beter te maken.
Niettemin, de kinderen
zijn veerkrachtig: ze zijn blij met de
mutsjes, jasjes en wanten, die volop
gedoneerd zijn. Dank daarvoor!”

In memoriam Ada van Mil
Op 7 maart overleed Ada van Mil. Een gouden vrouw met een schat
aan kennis en ervaring in de maatschappelijke hulpverlening. Zij
zette zich met onstuitbare vastberadenheid in voor de zwakkeren in de Leidse samenleving. Van huis uit heeft ze een binding
met de rooms-katholieke kerk, ze houdt van ‘roomse blijheid’. In
de Leidse Studenten Ekklesia (LSE), sprak de sobere, maar feestelijke liturgie haar
aan. Haar (vrijwilligers)werk op sociaal gebied, is zóveel! Jarenlang zat zij ook
wekelijks aan de balie van De Bakkerij: ”Dan hoef ik alleen maar vriendelijk te zijn.
Het zal je maar gebeuren dat je als vluchteling in een vreemd land ook nog te maken krijgt met een chagrijnige baliemedewerker!” We gaan haar missen!

Rondom...
“Ongeluk hoort erbij…
en verdriet is geen psychiatrische afwijking. We zouden elkaar veel moeten steunen,” vindt de Belgische
psychiater Dirk De Wachter. Dit citaat staan boven
een zeer lezenswaardig interview met De Wachter
in De Volkskrant van zaterdag 30 maart. “We zijn te
zeer bezig met gelukkig zijn. We willen zo nodig dat
alles altijd leuk, leuk, leuk is en dat lijkt me een vergissing.” Hij vertelt dat er niks mis is met geluk, er
is iets mis het ontkennen van ongeluk. “Dat wordt
ondergebracht bij de therapeut.” Vaak hoort hij:
“Dokter, met u kan ik spreken, u bent de eerste en
enige aan wie ik dit heb verteld.” De Wachter: “Elke
psychiater weet dat er een onderhuids probleem is
en dat komt neer op een ernstige dwingende zinloosheid die mensen ervaren.” En: “We lijden onder
andere massaal aan verlatingsangst, instabiele en
intense relaties, onaangepaste agressie, impulsiviteit, zinloosheid en leegte.” Nou, het lijkt niet
zo goed te gaan met de westerse mens. In februari
sprak De Wachter over ‘geluk’ in de Jacobikerk in
Utrecht, voor een gehoor van ruim zeshonderd mensen, onder wie veel twintigers en dertigers. In al
zijn lezingen heeft hij het over de zin van het leven.
“Daarover gaan alle vragen in de zaal of in mijn
praktijk: ‘Waarom leef ik’?” Dan gaat het vooral
om heel nare gebeurtenissen die mensen meemaken. De Wachter: “Deel uw ongeluk met uw geliefden. Dat is verbindend. Het is een pleidooi voor de
liefde.” Ellende verbindt meer dan samen op Ibiza
in een jacuzzi zitten met een glas champagne. “Het
mag van mij, maar tussendoor is het leven soms lastig – en dan iemand bijstaan, iemand helpen, dat
geeft een vervullend gevoel. Het is betekenisvol om
te weten: ik ben er voor iemand.” Deze citaten van
deze wijze psychiater, wil ik graag met u delen!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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De Paaskaars
Pronkstuk

Tussen Pasen en Pinksteren
staat in alle kerken een
Paaskaars hoog op een
Kleuren maken het
kandelaar waar iedereen
voor ons makkelijk de
hem goed kan zien. Het
is een symbool van de
verschillende tijden
Verrijzenis van Christus
in het kerkelijk jaar te
dat wij met Pasen vieren.
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Licht van Christus dat
verspreid wordt aan alle
mensen die in de kerk
zitten. “Lumen Christi het licht van Christus!”
zingt de priester. “Deo
Gratias - wij danken
God!” zingen de mensen.

Symbolen
Op de Paaskaars staat
een kruis met daarop
vijf kleine wierrookkorrels. Die stellen de
vijf wonden van Jezus
voor. Je ziet ook het
jaargetal, dit jaar is het
2019. Ook de eerste en
laatste letters van het
Griekse alfabet zijn getekend. Jezus is
immers de eerste en de
laatste. Hij was, Hij is
en Hij zal er altijd voor
ons zijn.

Wat draagt de priester
vandaag?
Deel 5 In de modewinkel
Vandaag gaat onze priester
naar de priester-modewinkel om te kijken wat er daar
allemaal te koop is. Wat ziet
hij daar?
Hij ziet een mooie mijter
(1) en een prachtige ring
(4) maar die zijn alleen voor
een bisschop en dat is hij
nog niet. Er is ook een paar
aantrekkelijke rode schoenen (3) maar die mag alleen
de paus dragen.
Het priesterhemd (2) heeft
hij al maar een passende
hoed zou tof zijn! Een zwarte bonnet of baret (9) mag
hij wel dragen, ook al is
het een beetje ouderwets.
De bonnet werd sinds de
middeleeuwen door afgestudeerden van een universiteit gedragen. Daardoor
is het een symbool van het
priesterschap geworden.
Maar let op: de rode (5)
mag hij niet kopen! Die is
voor een kardinaal gereserveerd!
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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“We vinden het allemaal leuk om te zingen”
Rondom de Kerk spreekt
met twee leden van het
Tienerkoor van De Goede
Herderkerk: met Anne
(18), die een opleiding
doet voor mediavormgever
aan het Grafisch Lyceum
in Rotterdam. En met
Anneroos (18) die in
6VWO zit aan het Da Vincicollege Kagerstraat.
Anne: “Ik heb vanaf mijn 6e
in het Kinderkoor gezongen.
Toen ik naar de middelbare
school ging ben ik van het
koor afgegaan omdat ik te oud
werd. Een aantal jaren later
kreeg ik een berichtje van
Veronique en Thijs dat ze een
Tienerkoor wilden opstarten.
Daar zei ik natuurlijk geen
nee op!” Anneroos: “Vroeger
was ik vaak Misdienaar en zat
ik op het Kinderkoor. Nu ben
ik doorgegroeid naar het Tienerkoor. Ook ben ik onlangs
lector geworden, dat is nog
wel even wennen!”

“Ook een beetje swingende
liederen”
Anne: “Ik vind het heel leuk
om te zingen en ik vond het
erg jammer dat ik niet meer
in het koor zong. Nu zijn we

AGENDA JongerenInfo
Op donderdag 18 april The
Passion in Dordrecht. Zie pagina 9 Vrijdag 10 mei Tienergroep RKJ-Leiden Zondag
12 mei Tour of Faith Zondag
19 mei RKJ-jongeren te gast in
de Mis in de H. Lodewijk, daarna is het jaarlijkse RKJ-Volleybaltoernooi Vrijdag 7 juni
Tienergroep RKJ-Leiden.
Info Tienergroep op www.rkj
leiden.nl/tienergroep of via
Instagram of Facebook.
Jongerenmissen en verdiepingsavonden, zie de RKJ Facebookpagina. Coeliclub, zie
Facebook. Tour of Faith, zie
www.bisdomrotterdam.nl.

Aad Berk (70)

m de Vr
o
i
d

illigers
jw

Mode in
de kerk

Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

Vrijwilliger
Sint Jan Zoeterwoude

Anneroos staat tweede van links (rode trui), Anne staat midden achter (bruin haar).

alweer een jaar samen met dit Tienerkoor. Het leukste vind ik dat ik met
mijn vriendinnen zing. De meesten uit
dit koor zaten ook al in het Kinderkoor
van toen, dus ik ken ze al jaren. Het is
altijd heel gezellig en we vinden het
allemaal leuk om te zingen.”
Anneroos: “Het leukste aan het koor
vind ik dat het een hele gezellige
groep is. We hebben veel inspraak in
liedkeuze waardoor je ook je eigen muzieksmaak erin kan verwerken. Verder
zingen wij kerkliedjes, langzaam maar
ook snel zoals gospelliedjes. Wij zingen
tijdens vieringen, en soms ondersteunen wij het Kinderkoor.” Anne: “We
oefenen 1 à 2 keer in de maand. We zijn
nu bezig met flyeren om meer leden
in ons koor te krijgen. Als je interesse

hebt kun je altijd komen kijken! We
zingen ook kerkliederen die een beetje
swingend zijn zoals Higher and higher
en Give us hope. En we zijn nu bezig
met het oefenen voor het korenfestival
in Rijsbergen in juni.”

“Samen het geloof meemaken”
Anne: “De kerk betekent veel voor mij.
Het is een plek waar je samen bent met
anderen en waar ik me thuis voel. Het
geloof steunt me in de moeilijke tijden
en ik weet dat God altijd bij me is om
over me te waken. Anneroos: “Voor
mij betekent het jezelf kunnen zijn,
met mensen open met elkaar kunnen
praten over actuele dingen. Ook om
samen het geloof mee te maken vind
ik erg bijzonder.”

TEEN-bijeenkomst 8 maart
Pasta, hamburgers? Nee, deze keer
staat er een gevulde groentesoep
op het menu voor de Leidse tienergroep. Tijdens het eten gaat het over
school, leraren, de nieuwste games.
Ook wordt de vraag gesteld wat jij (ook
op jouw leeftijd!) kunt betekenen voor
anderen of de wereld en waarin jij een
verschil kunt maken, juist in deze
Vastentijd. In oktober deden ze nog

mee met het RK-zaalvoetbaltoernooi,
maar deze avond gaat het na het eten
over de Mis. Ze gaan eerst zelf aan de
slag door aan elkaar te presenteren
wat de Mis inhoudt. In de film die
daarop volgt laat pater Fortuna,
bekend van de skateboardende monniken uit New York, met humor en
passie zien wat er in een Eucharistieviering gebeurt. De tieners zijn wel
onder de indruk van de oproep om elk
stil moment van de Mis
te gebruiken voor gebed.
Er volgen naar aanleiding van het eerste deel
van de film mooie gesprekken: wat is bidden
eigenlijk en hoe kan ik
God horen in mijn gebed,
ook als het stil lijkt?
Paul van der Lee,
(met dank aan
Angelique)

Wat doe je?
Ik ben lid van de Beheercommissie van de parochiekern Sint Jan´s Onthoofding te Zoeterwoude. Daar
ben ik belast met de coördinatie van het onderhoud
van onze kerk, de nevenruimten, de parkeerplaats,
het mortuarium alsmede het Graalhuis. Ik adviseer,
begroot en doe de uitbestedingen. Daarnaast neem
ik samen met meerdere vrijwilligers, zelf ook diverse
bouwkundige werken ter hand.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Vorig jaar begeleidde ik de grote verbouwing van
onze kerk. Ik maakte tekeningen, zocht ook naar
aanvulling van onze Kruiswegstatie, waarvan bij de
brand in 1964 delen verloren waren gegaan.
Op zondag 20 mei 2018, eerste Pinksterdag, vond de
her-inzegening plaats door mgr. J. van de Hende. De
race tegen de klok was toen wel voorbij. Na de herinrichting van het kerkgebouw moesten nog het secreta
riaat, de berging naast de pastorie en het mortuarium worden gerealiseerd. Inmiddels zijn per 1 maart
het secretariaat en de berging operationeel en van
het mortuarium is het casco gereed. Na de verbouwing is het aantal bezoekers flink toegenomen, daar
ben ik erg blij mee. Naast de onderhoudswerkzaamheden blijft controle van de grondwaterstand van
groot belang. De kerk is gebouwd op houten palen
zonder betonopzetters. De paalkoppen moeten
namelijk onder de grondwaterspiegel staan om verrotting hiervan te voorkomen. De vijver achter de
(vroegere) pastorie is daarin erg belangrijk. Hiermee
wordt de grondwaterstand enigszins gereguleerd.
Om diezelfde reden wordt ook een hoeveelheid hemelwater onder de kerk geloosd.
Waarom doe je dit?
Dit werk moet natuurlijk gebeuren en iemand moet
het doen. Maar ik vind het ook gewoon leuk. Vanaf de
schoolbanken tot aan mijn pensioen was ik als bouwkundige werkzaam. Vanaf 1991 behoorden de onderhoudswerken van onze parochiegebouwen tot mijn
portefeuille. Toen kwam de herinrichting en
lag het voor de hand ook deze op te pakken.
Wat drijft je?
Het dienen van een goede zaak alsmede het resultaat.
Wat betekent Pasen voor je?
Het belangrijkste Christelijke feest. De opstanding
van Jezus Christus, daar geloof ik in. Ik beleef Pasen
dan ook echt. De dag voelt voor mij anders dan
andere dagen.
Rondom de Kerk - April | Mei 2019
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Zie de volgende Rondom de K erk voor me er infor mat ie!

Het katholieke geloof.
Altijd en overal.

Iedereen in onze Leidse parochie HH Petrus en Paulus
heeft nu gratis, ongelimiteerd toegang tot FORMED!



Een unieke samenwerking van vijftien grootse Amerikaanse
evangelisatieprojecten.



'Een soort netflix van de Amerikaanse bisschoppen'.



Een immense hoeveelheid goede en spannende films voor gezin
en vrienden.



Een omvangrijke bibliotheek van honderden ebooks en lezingen
om je geloof te versterken.



Tientallen studieprogramma's voor kleine groepen.

'Perfect, mijn kinderen kunnen eindelijk in hun moedertaal spaans uitleg krijgen over ons geloof.'
Joaquin, Zuid-Holland

'Voor mij is dit perfect. FORMED is echt gebruikt door God om me de katholieke kerk binnen te leiden. Dankjewel!'
John, California

'Samen op de bank een mooie film kijken, tot tranen geroerd mooi over de heilige Barbara of Don Bosco.'
Joost, Leiden

'Nog nooit heb ik het katholieke geloof zo uitgelegd gekregen! Ik ben geraakt, mijn hart is dichter bij God gekomen.'
Steve, Virginia

Registreer via heiligelodewijk.formed.org. Klik op 'registreren'. Vul je naam,
email adres en een eigen wachtwoord in en postcode 2311ES. Je bent direct klaar
om een supermooi en inspirerend aanbod te gebruiken.
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