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De Heilige Geest op de
Hooglandse Kerkgracht

Gothiek – het poortje – en renaissance – de rest – schurken broederlijk aaneen en vormen een
kader voor een overvloed aan
wijze spreuken over het opvangen van wezen. Niet voor
niets sluiten bouwhistorici
ondanks het jaartal 1607 in
het poortje niet uit dat het hier
gaat om van elders over gebrachte
fragmenten. Zou het kunnen zijn dat
de afbeelding van de heilige Geest,
precies in datzelfde poortje, afkomstig is van het eerdere Heilige Geest
Weeshuis in de Breestraat, pakweg
tegenover de Papengracht? Dat ontwikkelde zich vanuit een door Gerrit
van Zwieten in 1450 aangekocht huis
en functioneerde ruim een eeuw,
tot nijpende financiële problemen,
onder meer door het beleg van 15731574, en de explosieve groei van de
stadsbevolking vroegen om ‘aanpak’.

Foto: Stiel

Het is zo verleidelijk om het met een mooi woord
voor samengeraapt ‘eclectisch’ te noemen, het
samenspel van stijlen van het poortgebouw van
het aloude Heilige Geest Weeshuis aan de Leidse
Hooglandse Kerkgracht.

Gevolg was een verhuizing, in 1583,
naar de Hooglandse Kerkgracht, naar
een gebouw waar eerder het in 1395
opgerichte Onze Lieve Vrouw Gasthuis zetelde.

De heilige Geestmeesters
Hoe dit ook zij, het weeshuis groeide
explosief, en de H. Geest bleef meedoen. Ook in de kamer daar van de
Heilige Geestmeesters – op hun website noemen ze zich met hun ‘geboor-

tejaar’ 1316 trots de oudste stichting
in Nederland1 – komen we het symbool van de H. Geest tegen. We zien
het ook op het poortje van de 18eeeuwse aanbouw op de Oude Rijn.
En op meer plaatsen…
Het lijkt te tonen dat de H. Geest
blijft inspireren, over alle grenzen
en tegenstellingen heen. En dat is
een inspirerende gedachte.

Inzetten:
H. Geest en
de wezen
boven het
poortje.
Links de H.
Geest op het
binnenplein.

Jury Smit
1

www.leidsefondsen.nl/stichting-heilige-geest

H. Vormselviering op 8 juni

Lintjes voor parochianen in Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden

Dit jaar is de viering van het H. Vormsel in
de Sint-Petruskerk op zaterdag 8 juni om
19.00 uur met bisschop Van den Hende.
Er zijn 29 Vormelingen, onder wie ook een
aantal volwassenen. Iedereen is van harte
welkom om de jongeren en de volwassenen
een hart onder de riem te steken!
 Bas van Pampus, pw, coördinator H. Vormsel

In Zoeterwoude zijn twee lintjes uitgereikt
aan parochianen: aan Nel Turk, lid van het
parochiekoor en Joke van Haastert, lid van
de wijkcontactgroep. Beiden vervullen
nog een flink aantal andere vrijwilligerstaken in de Sint Jan. In Leiderdorp kreeg
Hans Kruidenberg een onderscheiding,
voor, naast veel meer, zijn werk voor De

Goede Herder. De Hartebrug kent twee gedecoreerde vrijwilligers: Joke van der Poel
van onder meer de koffiegroep en Coby
Bodijn van onder meer de soos. Paula en
Ton Schouten, kregen een onderscheiding voor hun al dertig jarige inzet voor de
Petrus en voetbalclub Docos. Zie ook de
pagina’s van de parochiekernen!

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.
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.

Biddende Vaders en Moeders

Joost en Caroline van
Halem over Formed

Wereldwijd zijn er groepen biddende vaders en moeders, ook in Leiden
en omstreken. Zij komen bijeen met als leidraad: “Waar twee of meer
verenigd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Mat. 18,20).

“In Formed vind je een
prachtig aanbod aan
films, boeken, geloofsuitleg en nog veel meer!”
vertelt Joost enthousiast.

Colofon

Op de achterkant van de
vorige Rondom de Kerk stond een advertentie van Formed. Via internet en
app kunnen parochianen gratis inloggen en gebruik maken van een ruim
aanbod van de Amerikaanse bisschoppen, in het Engels en Spaans. Caroline:
“Voor kinderen zijn er veel leuke filmpjes. Door hiernaar te kijken, kunnen
ze ook dingen herkennen als we als
gezin in de kerk zijn.” Joost: “Ik luister
ook graag podcasts als ik op reis, of aan
het opruimen ben.” Caroline vertelt dat
ze ook weleens een goede film kijken,
en daar vind je veel van bij Formed.
“Soms kijken we iets wat ons geloof verdiept, andere keren een spannend verhaal; het raakt altijd zingeving.” Joost
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Krien Clevis volgt veranderingen
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Krien Clevis gaat de komende jaren
veranderingen in onze parochie volgen en fotografisch vastleggen. Het
bestuur hoopt met het fotoproject
een belangrijk ‘eeuwig’ document
voor de toekomst te bewaren.
Het onderzoek loopt tot en met 2023
en is grotendeels met subsidies mogelijk gemaakt. Clevis: “Met fotografie probeer ik zowel actief in de wandelgang, als op specifieke momenten
processen te volgen. Niet alleen
bouwkundige veranderingen, maar
ook die op sociaal-maatschappelijk
en emotioneel gebied in de gemeenschappen. Krien Clevis: “Ik vraag mij

In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
Gebedsgroepen

heeft jarenlang in Amerika gewoond
en vertelt dat ze in Amerika wat meer
gewend om ronduit enthousiast en trots
te zijn op het katholieke geloof, trots op
de heiligen. En meerdere films en series
over bijvoorbeeld paus Franciscus of
de werkelijke aanwezigheid van Jezus
Christus in de Eucharistie, dat zie je
in Nederland niet zo snel. Joost: “Het
is inderdaad Amerikaans, en biedt bijvoorbeeld ook mooi vormgegeven handleidingen om als parochie-groepje in
gesprek te gaan na het kijken van een
aflevering”. Inmiddels loggen tientallen parochianen wekelijks in. Op pagina
8 staat een advertentie van Formed,
met de inlogcode.
Joke Sorgdrager

af in hoeverre de ‘ziel’ van de kerk,
ondanks of zelfs door alle veranderingen in de tijd bewaard blijft.” Clevis:
“Naast archiefonderzoek, zoek ik
naar persoonlijke verhalen en herinneringen van parochianen. Speciale
plekken in of rondom de kerken, oude
foto’s van de kerk, met mensen erop.
Op www.petrusenpaulusleiden.nl
komt een plek met de inzendingen,
samen met mijn foto’s, zo is het proces te volgen.” Foto’s met informatie
graag naar krien.clevis@planet.nl
en/of wilbert.hettinga@hotmail.nl.
Hopelijk werkt u mee! Maak kennis
met Krien Clevis op pagina 23.

Beste medeparochianen!
Per 1 januari heeft de bisschop mij benoemd als lid van het bestuur van
onze parochie. Mijn portefeuille is in eerste instantie die van vertegenwoordiger van Regio Zuid. Ik ben 51 jaar en getrouwd met Lidwien. We
kerken in de Hartebrugkerk. Naast het bestuur ben ik nu vijf jaar lid van de Beheercommissie Hartebrug. Als bedrijfskundig econoom heb ik ruim 20 jaar als bankier gewerkt, nu ben ik adviseur bij een groot internationaal accounting- en advieskantoor.
Communicatie is essentieel om mensen blijvend te binden aan de kerk en deelgenoot
te maken van beslissingen van welke aard dan ook. Hiervoor zet ik mij in en streef met
mijn medebestuurders naar een blijvende presentie van de Rooms Katholieke Kerk in
Maurice Jongmans
Leiden en omgeving, met respect voor ieders overtuiging.

Mothers Prayers

Fathers Prayers

Sinds vijftien jaar komen moeders
wekelijks bij elkaar om voor hun
(klein)kinderen te bidden. Loes van
der Mark: “Zij ervaren, soms heel
snel, soms op langere termijn, dat
hun gebeden verhoord worden; dat
er veranderingen ten goede zijn, dat
zijzelf problemen beter aankunnen.
In principe is elke moeder, bewust
of onbewust, een biddende moeder.
Welke moeder wil er nu niet het beste voor, en maakt zich niet af en toe
grote zorgen om, haar kind?” Deze
Mothers Prayers zijn in het Stiltecentrum van De Regenboog op elke
vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur. Van
der Mark: “We zitten rondom een tafeltje waarop een eenvoudig houten
kruisbeeld staat. Daarvoor staat een
rieten mandje, er ligt een bijbel en
er brandt een lichtje. We gebruiken
ronde papiertjes waarop de namen
van onze kinderen staan. We gebruiken het gebedenboekje dat we aan
elkaar doorgeven.

We spreken pastoraal werker Bas van
Pampus, die de groep biddende vaders begeleidt. “Wat goed die aandacht voor deze
groepen, er is zoveel nood en pijn binnen
gezinnen en deze groepen verzachten/
helen veel pijn met hulp van God uiteraard,” aldus Van Pampus. De biddende
vaders komen nu bijeen op de tweede en
vierde dinsdagavond van de maand van
20.00 tot 21.00 uur. “Dus om de week treffen we elkaar. Nu in de Lodewijkpastorie.
Als de groep groter wordt, gaan we naar de
Petruspastorie.” Hoe verloopt zo’n avond?
“De opzet van de avond is even kletsen,
bidden volgens een boekje met tussendoor
een lied en Bijbeltekst, waar we kort op
reflecteren, vrije voorbeden voor namen op
papiertjes, afsluiting, kletsen.”

“Er heerst een rustgevende en vertrouwelijke sfeer, waarin je veilig je
wensen en noden voor dierbaren kunt
verwoorden naar God. Aan het eind ben
je telkens blij en dankbaar dat je je zorgen kon delen met elkaar en met God.”
Gebedsverhoringen? Van Pampus: “Dat
is een goeie...daar praten we te weinig over....heb er drie: een echtgenote
is genezen van overspannenheid, een
zoon heeft een nieuwe vriend gekregen
en twee broers kunnen beter met elkaar
overweg. Verder wil ik graag kwijt dat
het een bijzondere trouwe groep is die
ook door is gegaan tijdens mijn lange
ziekteperiode, daar zie ik Gods hand
in!” Info en opgave via pwbasleiden@
gmail.com of 06 52 24 68 26. Zie ook
www.fathersprayers.org.

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u Zalig Pinksteren

In gedachten

Aanroepen heilige Geest
Zo beginnen we met de heilige Geest
uit te nodigen om onze bijeenkomst
te leiden en zingen een lied tot de
H. Geest.” Er zijn aldus Loes van der
Mark beslist gebedsverhoringen
geweest: “En nog steeds. Soms vergeet je zelfs te bedanken voor iets
wat je gevraagd hebt, omdat je het
alweer normaal vindt dat iets boven
verwachting goed is gegaan.” En:
“Wat ook belangrijk is; je verandert
zelf door je problemen in Zijn handen te leggen en alles aan Hem over
te laten. Door die overgave ervaar
je steeds meer rust in plaats van de
stress en paniek of teleurstelling die
je soms kunt hebben over je kinderen of je (gezins)leven.”
Info en opgave loesvandermark@
ziggo.nl, 071 521 10 93 of 06 36 11
91 12.

Vertrouwelijke sfeer

Van Hemelvaart naar Pinksteren
na de Verrijzenis van Jezus
en de vreugde van weer samen zijn
gaat Hij nu terug naar Zijn Vader
en dit afscheid doet de leerlingen pijn
Maria komt hen troosten
en blijft in hun midden
met Haar gaan zij waken,
mediteren en bidden
Tafeltje Mothers Prayers
De Regenboog.

Er zijn ook Biddende Moedersgroepen
in de buurt van en in RK Zorgcentrum
Roomburgh, o.a. op de dinsdagavond.
Contactpersoon is Sylvia Maenhout,
info via sylvia3koningen@gmail.com
of 06 47 13 35 40 (tussen 19.00
en 20.00 uur).
Zie ook www.mothersprayers.org.

nog negen lange dagen
blijven zij zo stil bij elkaar
dan maakt de Heer met vuur en vlam
Zijn belofte waar
ook wij willen nu bidden
om de komst van de Heilige Geest
en – zoals toen de leerlingen –
ons voorbereiden op het Pinksterfeest.
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2019
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WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

TIBDEBOER.NL

Uw betrouwbare partner in techniek

Vele installaties voor uw woning of bedrijf kunnen wij installeren
en onderhouden. Onze gespecialiseerde monteurs zorgen
dat wij op elk aspect van ons werkgebied op de afgesproken tijd kwaliteit leveren. Dat betekent ook: zorg besteden
aan het onderhoud van de installaties. Bij een storing kunt u
altijd een beroep doen op onze 24-uurs storingsdienst.

Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.
Technisch Installatie Bedrijf DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Rijndijk 3a - 2394 AA Hazerswoude - 071-341 9117 - info@tibdeboer.nl

Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

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

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

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

Uitvaartverzorging

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
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58

Levendaal 103 - Leiden

De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41
De Sleutelbloem | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | 071 576 33 14

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

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

PC Visser ’t Hooft Lyceum

Dag en nacht bereikbaar

Vmbo Boerhaavelaan |Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

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

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

0 7 1 - 512 21 12
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Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

www.scoleiden.nl/scholen-scol
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Paus Franciscus over een
levendige, jonge Kerk

Vrijwilligers zijn hard nodig

“Christus is onze hoop …Alles
wat Hij aanraakt wordt jong,
nieuw en vol van leven.”
Met deze woorden opent paus
Franciscus de laatste Jongerenexhortatie ‘Christus Vivit’,
‘Christus leeft’.

Het is Paaszondag als ik mij achter mijn
laptop plaats om dit stukje te schrijven voor Rondom de Kerk. Vanmorgen
in de preek vertelde pastoor Smith dat
wij met zijn allen ook wel zogenaamde
‘Paaskatholieken’ zijn omdat wij ons in
ons geloof richten op de verrijzenis.

Franciscus benadrukt in het
document het belang van de jongeren voor de Kerk. Door te verwijzen naar Bijbelse figuren als
Jozef, Samuel, koning David en
Ruth, legt de paus uit dat jongeren voor God waardevol zijn. Het
Nieuwe Testament toont volgens Franciscus de “eeuwig jonge Jezus, die ons een altijd jonge hart wil schenken”.
Ook de Kerk is volgens de paus geroepen om jong te zijn en te
blijven: “Laten wij de Heer vragen de Kerk te bevrijden van
hen die haar oud willen maken, die haar willen bevestigen op
het verleden, haar willen afremmen en star willen maken.”

Een boeiende gedachte die mij deze dag nog wel even bezig
houdt. Wat mij ook bezig hield was het feit dat pastoor Smith
per omgaande als vervanger voor pater Leo van Ulden was
gekomen nadat de laatste eerder onwel was geworden. De
Hartebrug zit vol en we zijn blij met deze flexibiliteit en de
inzet, zodat wij toch gezamenlijk Eucharistie kunnen vieren.
Tegenwoordig is het aantal voorgangers schaars en moeten
keuzes worden gemaakt. Keuzes waar ook het kerkbestuur
zich soms voorgeplaatst ziet. Ingrijpende keuzes, zoals bijvoorbeeld kerksluitingen: omdat ook het aantal kerkgangers
daalt.

Maria, de ‘influencer’ van God
Franciscus: “Wij moeten de moed hebben om anders te zijn,
om andere dromen te tonen die deze wereld niet aanbiedt”.
Getuigen van “de schoonheid van de vrijgevigheid, de dienstbaarheid, de reinheid”, maar ook van “de vergeving en de
trouw aan de eigen roeping”, zijn daar volgens de paus voorbeelden van. Franciscus stelt de Maagd Maria voor als rolmodel voor alle jongeren. Het “meisje van Nazareth” stelde
door haar jawoord alles op het spel en werd zo “influencer van
God”, schrijft de paus.

Een nieuw Pinksteren voor de Kerk
Ook het thema misbruik komt voor in de nieuwe exhortatie.
De paus wijst op het feit dat het overgrote deel van de priesters zich niet “hebben besmet met deze verschrikkelijke misdaden”.
Juist dit “donkere moment” kan mede door de hulp van jongeren een begin zijn van een “hervorming van verbazingwekkende aard, een nieuw Pinksteren”.

De ‘drie grote waarheden’
Franciscus verkondigt in het document “drie grote waarheden”: God die liefde is, Christus die redt en Christus die leeft.
“Hij leeft! We moeten ons dit herinneren, anders lopen wij het
risico om Jezus Christus alleen te zien als een goed voorbeeld
uit het verleden, als een herinnering, als iemand die ons tweeduizend jaar geleden heeft gered. Dit dient ons tot niets, het
zou ons niet bevrijden. (…) Omdat Hij leeft, kan er geen twijfel
zijn dat goedheid de overhand in je leven zal hebben en dat al
onze worstelingen de moeite waard zullen blijken te zijn.”
Zalig Pinksteren!
Bas van Pampus, pastoraal werker

Passie drijft ons
Ik kom van Pasen op het woord Passie, of Passion, die dit jaar
in onze bisdom in Dordrecht is uitgevoerd; een grote groep
jongeren is daar vanuit onze parochie naar toe gereisd. Voor
mij is passie ook geestdrift en enthousiasme, en dat zie ik terug in het nieuwe parochiebestuur. Enerzijds komt het doordat de ‘nieuwelingen’ sinds januari begonnen zijn, zich met
veel energie inzetten en voor belangrijke dossiers ook buiten
de vergaderingen samenkomen. Maar ook als bestuur, dat
zich transparant wil opstellen en, rekening houdend met
diverse groepen parochianen, beslissingen wil nemen die
goed zijn uit te leggen. Passie drijft ons, daarom zetten wij
ons als bestuur in met de talenten die ons gegeven zijn. Omdat dit werk gebeurt naast gezin en werk, kan het soms wat
langer duren voordat besluiten weloverwogen kunnen worden
genomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Het bestuur realiseert
zich dat de vele vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen hard
nodig zijn; zonder hun
inzet kunnen we niet
‘kerk zijn’! Dat brengt
mij bij de laatste zin van
mijn benoemingsbrief
die ik ontving van de
bisschop van Rotterdam: “Graag dank ik u voor de bereidheid
deze taak op u te nemen en wens u Gods zegen over uw werk
ten dienst van de gelovige gemeenschap”. En daar sluit ik mij
richting u als vrijwilliger graag bij aan.
Vrede en alle goeds, zalig Pinksteren!
Maurice Jongmans,
bestuurslid 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.

Regio Noord

1e Heilige Communie-12 mei 2019

Communicantjes - 12 mei 2019

V.l.n.r.: Luna Albootaani - Calvin Villefort - Jeramiah Villefort - Seayana Tokaay - Dizjairo Faries Dino Candelaria - Nini Candelaria - Saar Biesjot - Sara Doolaar - Noa Gaston - Nicolas Steegers.

Sint Joseph Instagram
Op Facebook en Twitter kon u ons al zo’n acht
jaar volgen, maar wist u dat we sinds enige
tijd ook op Instagram te vinden zijn? Van de
kerk en wat daar allemaal gebeurt, zijn regelmatig nieuwe en mooie foto’s te bewonderen.
Aan mensen die anders nooit de kerk van binnen zien, biedt Instagram een inkijkje in de
kerk. Trouwens, ook onze tienergroep en de
Catechese van de Goede Herder zijn op Instagram actief. U ook?

zusters Dominicanessen van Sint Cecilia, ook
wel bekend als de Nashville Dominicans.
Oorspronkelijk komen ze uit de Verenigde Staten, sinds 2014 wonen ze in Sittard. De wat
langere zuster, zuster Mary Amata, is de abdis
van het lokale klooster. Zuster Theresa‑Anne
komt een aantal weekenden les geven als
trainer van de Catechese van de Goede Herder.

Nieuws uit Haïti
Een kort briefje van een van de leerlingen
(16 jaar) die we ondersteunen:

r mij doet.
Dank voor alles wat u voo
, de dag van
Gisteren van het Pasen
tus.
ris
Ch
van
de Verrijzenis
t schrijf
laa
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u
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t
Het spijt me da
t feesteme
uld
gev
s
wa
maar gisteren
mooi Paaslijkheden. Ik wens u een
vrede van
feest toe in de genade en
me Jovenson
Jero
God.

Maar eens in de zoveel jaren (!) is het ook
weer goed om de hele sacristie op te ruimen.
Die hebben de ‘neiging’ altijd wat rommelig
te worden. Zelden wordt er iets weggegooid,
en misdienaartoogjes in alle maten, albes,
kazuifels komen door elkaar te hangen …
Lege laden vullen zich met …, ja met wat
eigenlijk?
Dus goed om alles eens tevoorschijn te halen,
te schiften, schoon te maken en ordelijk terug
te plaatsen. We zullen dit keer ook de zijkast
in de kerk met kaarsen e.d. meenemen.
Wie komt er meehelpen? Werk dat nuttig én
gezellig is!
Zaterdag 29 juni van 11.00 tot 15.00 uur
met een lunch. Achterin de kerk ligt een
intekenlijst. Bij voorbaat dank!

Extra aandacht voor
Meimaand Rozenkransgebed, op weekdagen 19.00 uur, woensdag 18.30 uur
30 mei
1 juni
8 juni
23 juni
27 juni
29 juni
7 juli

Hemelvaartsdag Mis 11.30 uur
Pater Pio Gebedsgroep (10.30 uur)
Vormsel in Petruskerk 19.00 uur
Sacramentsprocessie (zie elders)
Parochiebedevaart (zie elders)
Schoonmaak sacristie (zie boven)
Mis met alle koren, afsluiting seizoen

Vaste Vieringen
Zondag

11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst,
crèche-ruimte en erna koffie
17.00 uur Poolse Mis

Woensdag

Nashville Sisters
Al een aantal keer heeft u ze tijdens de Mis
kunnen opmerken: de zwart-wit geklede
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Grote Schoonmaak Sacristie
Wekelijks wordt de kerk schoongemaakt. Het
ziet er altijd netjes uit. En op weg naar de
Hoogfeesten krijgt al het zilver een poetsbeurt.

18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Eucharistie

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
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Regio Noord

waarin de Doornenkroon opgeborgen zat. Dat
vroeg tijd, maar het lukte. Daarna naar het
Tabernakel toe. Onderweg hielp hij nog mee
met het doorgeven van religieuze voorwerpen
en kunstschatten. Het “regende al vuur”. Uit
een van de twee aanwezige Tabernakels kan
père Fournier de Ciborie halen. “Ik zegende de
kathedraal met het Allerheiligst Sacrament”.
Daarna brengt hij de Ciborie in veiligheid en
gaat een van de torens in. Hij ziet hoe het dak
verder verbrandt en denkt: ”Stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeren …”
Onze heilige Lodewijk had persoonlijk de
Reliek van de Doornenkroon naar de NotreDame gebracht, blootsvoets als boeteling.
Daarna kreeg deze Reliek eeuwenlang een plek
in de Sainte Chapelle. Overigens, ook een mantel van de heilige Lodewijk werd uit de brand
gered.
Pastoor Smith

Ruben Koch - Louise Tax.
Caterina Colesanti ontvangt op 29 juni haar
eerste Heilige Communie, wanneer ook haar
pasgeboren zusje/broertje gedoopt wordt.

Extra aandacht voor
Meimaand, Rozenkransgebed vooraf aan de
Avondmissen, vrijdag in de Aanbiddingskapel
26 mei
30 mei
8 juni
20 jun:
		
23 jun:
27 jun:
6 juli

De Notre-Dame
en de heilige Lodewijk
Iedereen schrok van de beelden van de brandende Notre-Dame. Geen slachtoffers? Wat
zou er van deze kathedraal overblijven? Zijn de
Relieken gered? En het Allerheiligste?
Nu, voor dat laatste had de moedige brandweer aalmoezenier priester Jean-Marc Fournier
gezorgd. Op weg naar het jaarlijkse diner met
de kardinaal kreeg hij het bericht van de brand.
Hij haastte zich naar de kathedraal, groette
snel president Macron en spoedde zich de kerk
in. Eerst de Doornenkroon. Fournier is Ridder
van het Heilig Graf en bewaakte elke Vastenvrijdag de Doornenkroon tijdens de publieke
verering, dus hij wist waar die was. Maar de
code moest gevraagd worden van de koffer,

Er is een app-groep aangemaakt om makkelijker te communiceren: Activiteiten Gezin
Leiden. Als je in de app groep wil, stuur een
berichtje naar Anne-Marijn (06 30 88 01 34).

Gezinslunch (meer data, zie boven)
Hemelvaartsdag Mis 10.00 uur
Vormsel in Petruskerk 19.00 uur
Avond over 24-uurs-aanbidding
(zie elders)
Sacramentsprocessie (zie elders)
Parochiebedevaart (zie elders)
Parochiebrunch (zie hiernaast))

Vaste Vieringen
Zondag
10.00

Hoogmis Latijn of Latijn/Nl.
met kinderwoorddienst en erna koffie
Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession
English Mass

17.00

Gezinslunch en Parochiebrunch
De komende maanden vinden de gezellige gezinslunches weer plaats. Elke laatste
zondag van de maand sluiten we na de H. Mis
van 10.00 uur aan bij het koffiedrinken met de
parochianen. Vervolgens starten we rond 12.00
uur met de lunch in de tuin (bij droog weer) of
in de parochiezaal. We hopen dat iedereen die
komt iets lekkers meeneemt, zodat we samen
van een heerlijk buffet kunnen genieten. De
data zijn: 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli en
25 augustus.
De datum voor het tuinfeest is zaterdag
6 juli. Meer informatie wordt te zijner tijd verspreid via flyers.

18.00

Door de Week
Maandag 9.00 uur
Dinsdag 19.00 uur (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag
19.00 uur
Zaterdag 9.30 uur

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
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Iedereen in onze parochie heeft gratis toegang tot Formed:
een aanbod in Engels en Spaans van de Amerikaanse bisschoppen. Met goede en spannende films voor het gezin, honderden e-books en studieprogramma’s voor kleine groepen.
Ga naar heiligelodewijk.formed.org, klik op ‘resgistreren’
vul je naam, e-mailadres en een wachtwoord in en postcode
2311 ES. Dan kun je het inspirerende aanbod gebruiken.
Zie ook pagina 2!

Woondromen waarmaken

f idesmakelaar sleiden.nl

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

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

071 513 69 49
Dag en nacht bereikbaar

Uitvaart Zorgcentrum Leiden
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

Mirella

Peter

Margaret

Marcel

Carola

Pim

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

www.uzleiden.nl

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

BMS Notarissen
Plantsoen 25

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl
Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN
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Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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Regio Oost

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: hulst.zw@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Terugblik op de Goede Week

Hans Kruidenberg ontvangt K.O.

Na de mooie Eucharistieviering op Palmzondag met de wijding van de palm-takjes en de
traditionele processie voor de kerk waarin de
kinderen trots hun versierde palmpasenstok
droegen, gingen tientallen parochianen op bezoek bij ouderen die meestal niet meer naar de
kerk kunnen komen met een gewijd palmtakje
en een attentie namens onze parochiekern.
Een gebaar dat, zo bleek naderhand, op veel
waardering kon rekenen! Op Witte Donderdag
vertrok de bus met jongeren en hun begeleiders, (onder wie pastoor Broeders, naar The
Passion in Dordrecht. U leest daar verderop
nog over. De Kruisweg op Goede Vrijdag was
zoals altijd weer een sobere maar indrukwekkende bijeenkomst. De kinderen van het kinderkoor liepen, vergezeld door kinderen uit de
kerk, langs de 14 staties. Onze jongste lectrice
Anneroos las daarbij passages uit het lijdensverhaal van Jezus. Het Kruis werd door de aanwezigen met bloemen versierd en
er omheen werden kaarsjes opgestoken.
Ook de avondviering met Kruiverering maakte indruk. In de kerk
was de Godslamp
gedoofd: omdat
het Lichaam van
Christus niet in het tabernakel aanwezig was;
het altaar was volledig kaal. Het Lijdensverhaal werd voorgelezen en na de uitgebreide
gebeden volgde de Kruishulde, waarbij het
Kruis door de kerk werd gedragen, het Kruishout ontbloot en ten slotte vereerd werd door
de gelovigen. Na de Kruishulde volgde een
Communiedienst. De Paaswake met de traditioneel vele lezingen werd met zang omlijst
door ons dames- en herenkoor. Naast onze nieuwe Paaskaars, werd ook de Paaskaars van de
H. Laurentius Stompwijk in deze viering door
pastoor Broeders gezegend.
Pastoor Smith ging voor in de Eucharistieviering op Paasmorgen, met prachtige gezangen
door ons JongerenMiddenkoor.Namens Pastoor
Broeders en alle parochianen danken pastoraatgroep en beheercommissie de vele vrijwilligers die ervoor zorgden dat deze bijzondere
vieringen in de Veertigdagentijd en de Goede
Week gehouden konden worden. Zij werden
door velen bezocht en gewaardeerd.

In het gemeentehuis Leiderdorp ontving Hans
Kruidenberg op 26 april uit handen van burge
meester Driesen een koninklijke onderschei
ding: hij werd benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau. Als voorzitter van de Oranjevereniging organiseerde hij sinds 2003 jaarlijks
verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse
samenleving. Daarnaast voerde hij vanaf 2002
diverse taken uit in
De Goede Herder, onder meer als lector, als
chauffeur voor kerkgangers die slecht ter been
zijn en als lid van de
pastoraatgroep. Een afvaardiging uit onze parochiekern feliciteerde
hem met zijn onderscheiding en overhandigde hem een boeket bloemen. Proficiat Hans!

Bezoek aan The Passion
Op Witte Donderdag bezochten we met het
grootste deel van ons koor The Passion in Dordrecht. Samen met pastoor Broeders, leden
van het JongerenMiddenkoor, ouders en medeparochianen van De Goede Herder zijn we
met ruim 40 man naar Dordrecht gereden. Onderweg werd al veel gezongen! Door de drukte
in de spits kwamen we pas 18.15 uur bij de kerk
in Dordrecht aan waar we, samen met heel
veel anderen om 18.00 uur met bisschop Van
den Hende Witte Donderdag zouden vieren.
Omdat veel bussen van het bisdom vertraagd
waren hadden ze gewacht zodat er voor ons
in de supervolle kerk nog net plaats was en
de viering wat later begon. In de viering was
vooral de voetwassing door de bisschop heel
bijzonder om mee te maken. Pastoor Broeders
en vicaris Visser gingen mee voor. Na de viering kregen we bij verlaten van de kerk een
tasje met broodjes en drinken en liepen we
samen naar The Passion. Het was superdruk
in de binnenstad en hoewel het geluid niet
overal even goed was en de zang soms bijna
niet te verstaan, hadden we een goede plek
bij de Grote Kerk waar we de meeste zangers
en acteurs van heel dichtbij zagen. Erg indrukwekkend!
Na afloop zijn we samen weer terug gereden
met de bus naar Zoeterwoude waar we iets
voor middennacht aankwamen.

Tienerkoor de Goede Herder.

Onze kerk in de bloesem.
Agenda

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. 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 data zijn: 8 juni en 6 juli. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met
Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

Overleden

08-03 Patricia Cornelia Gerarda Beekman 41 jaar
13-03 Jurdina Janneke Mennes-Visser
79 jaar
16-03 Johanna Maria Christina Theodora
Arts-Meeuwissen
71 jaar
16-03 Jacob Holverda
82 jaar
13-04 Catharina Johanna Vertegaal-de Jong91 jaar
15-04 Karel Albertus Johannes
van Laarhoven
77 jaar
16-04 Jozef Petrus van den Berg
69 jaar
18-04 Alida van Dam-Schilder
93 jaar
19-04 Elisabeth Jacoba Bruines-van Rijn 84 jaar
19-04 Yvonne Adèle Louise Maria
Splinter-Grossat
57 jaar
21-04 Irén Rijkers-Tatay
83 jaar.

Beheercommissie en Pastoraatgroep
Beheercommissie: André Bouwman, Michel
Coene, Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo
Rump, Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Paula van den Bosch, Heleen
Brouwer, Stephanie Jägel, Jeaneke van der Hulst.

www.parochiekerndegoedeherder.nl
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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.

Terugblik Paasvieringen

Eerste heilige Communie

Palmpaasviering zondag 14 april

Met een goed gevoel kijken wij terug op de
vier-ingen rond Pasen. Passiezondag vierden
wij op zaterdagavond met pastoor Broeders.
Op zondag werden door communicanten,
scouts en overige bezoekers aan de Kinderkerk, enthousiast, de Palmpasenstokken
gemaakt en na de kinderkerk-viering rondgebracht in het dorp. De vieringen op Witte
donderdag (Sint Jan) en Goede vrijdag (DGH)
waren als altijd vol passie. De paaswake in een
volle Sint Jan maakte het paasfeest compleet.
Mooi om met zoveel medegelovigen het lijden
en sterven van onze Heer te mogen gedenken.

Op tweede Paasdag volgde nog een
stukje Pasen. In deze viering, met
lezingen van het Laatste avondmaal
en het Paasevangelie, mochten 5
kinderen uit onze parochiekern de
Eerste heilige Communie ontvangen.
Vanaf deze plaats de hartelijke felicitaties voor Gijs, Sanne, Zara, Lena en
Thomas en hun familie. Een woord
van dank aan Margreet Onderwater
en Bianca van Rooijen die de kindeV.l.n.r. Margreet Onderwater (werkgroep), pastoor
ren in het hele voortraject hebben
begeleid, samen met de E.H. Com- Broeders, Bianca van Rooijen (werkgroep) Thomas Vurens,
muniewerkgroep van de Laurentius, Gijs Koek, Zara Nolten, Lena Piotrowisz, Sanne Mooijman.
en vele uren hieraan hebben besteed. Op za- is de z.g. ‘terugkomviering’ voor de Communiterdag 15 juni is weer een familieviering, dit canten maar natuurlijk hopen wij dat zij daarna
nog heel vaak ‘terugkomen’ om samen rond de
tafel van de Heer de Eucharistie te vieren.

Vele kinderen hebben in de week voor Palmzondag een Palmpaasstok versierd in de pastorie. Ze kwamen hiermee op Palmpasen naar
de Palm-paasviering. In een prachtige processie werden de stokken de kerk in gebracht.
Wat altijd weer een gezellig en leuk gezicht is.
Versierde stokken in allerlei kleuren, de traditionele haantjes, pinda’s, rozijnen en heel wat
lekkers eraan vastgemaakt. Tezamen met het
EMS koor was het een mooie viering. Na de
kerk zijn alle 60 (!) Palmpasstokken naar de
mensen gebracht die een steuntje in de rug
goed kunnen gebruiken, in welke vorm dan
ook.
Werkgroep Eerste H. Communie

Afscheid PG lid Joke de Haas
Medio mei 2019 zal onze Pastoraatsgroeplid
Joke de Haas verhuizen naar Zoetermeer. Zij is
vanaf februari 2015 bij de organisatie van het
pastoraat in onze kern betrokken geweest.
Joke bedankt voor je inzet en je inbreng en
heel veel woonplezier gewenst in Zoetermeer!

Op zondag 30 juni is de laatste Kinderkerk voor
de zomervakantie. Kinderkerk is een speelse
manier van vieren voor kinderen van 3 tot 8
jaar. Het is een korte viering waarin we bidden, zingen en met behulp van afbeeldingen
op de beamer een verhaal uit de Bijbel lezen.
Iedereen is welkom! Zondag 30 juni om 11.00
uur in de Sint Jan.

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

Pinksternoveen
Ook dit jaar doet onze parochiekern mee aan
de Pinksternoveen Het Groene Hart. Samen
op weg, samen biddend om de Geest, om de
kracht van de Helper die Jezus ons beloofd
heeft. Dat doen we, zoals al vele jaren, met
de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en
Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding
op het Hoogfeest van Pinksteren.
Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen
in een gezamenlijke viering om 19.30 uur in
de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen.
Daarna slingert de noveen zich in twee kringen
door het Groene Hart om op zaterdag 8 juni
weer samen te komen voor de feestelijke slotviering om 19.00 uur in de H. Joannes de Doper
kerk in Boskoop. Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk
voor een Woord- en Gebedsviering, verzorgd
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Familieberichten

Eerste Heilige Communie 22 april
Gijs Koek, Sanne Mooijman, Zara Nolten,
Lena Piotrowisz, Thomas Vurens.

door ervaren vrijwilligers. In het weekend past
de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen. Het thema is dit jaar: De kracht
van de Geest. De kracht van de Geest die zich
niet beperkt tot één kerkelijke gemeenschap
maar werkt als een doorbrekende liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. Het
schema van de kring waarin de Sint Jan deelneemt vindt u hieronder. Over de vieringen
in de andere kring (Rijpwetering, Alphen aan
den Rijn, Langeraar, Roelofarendsveen,Ter Aar,
Noorden en Leimuiden) en de adressen van de
kerken, kunt u informatie vinden op de website
www.sintjandd.nl.

PINKSTERNOVEEN
31 mei 19.00 uur
1 juni 19.00 uur
2 juni 11.00 uur
3 juni 19.30 uur
4 juni 19.30 uur
5 juni 19.30 uur
6 juni 19.30 uur
7 juni 19.30 uur
8 juni 19.00 uur

HH.Petrus en Paulus Aarl’veen
Sint Jan Zoeterwoude
Ipse de Bruggen, Zwammerdam
St. Willibrordus, Bodegraven
Lichtkring, Alphen ad Rijn
Bernarduskerk, Hazerswoude
H.Petrus en Paulus, Reeuwijk
St. Johannes Onth. Moordrecht
H.Joannes de Doper, Boskoop.

1e Paasviering in nieuwe school

Overleden
14-03
28-03
29-03

Theo Schuur
Wilhelmina Jansen-Kuyf 
Cornelia Lelieveld-Roeleven

68 jaar
87 jaar
93 jaar.

Bankrekeningnummers

Ook dit jaar hebben we uitgebreid stil gestaan
bij het Paasverhaal. Al geruime tijd van tevoren zijn de klassen begonnen met het voorbereiden van de Paasviering, elke klas had hierin
zijn eigen rol. Het was een prachtige viering
die mooi was voor de allerkleinsten tot en
met de groep 8 leerlingen. Er werd geweldig

meegezongen en er zijn mooie verhalen verteld. We zijn de dag begonnen met een heerlijk Paasontbijt, verzorgd door alle kinderen
en ouders zelf. We kijken terug op een mooie
Paastijd!
drs. Kees Jan Visser
Directeur Maerten van den Veldeschool

Noud de Haas, Ize Bolleboom, Sarah Röling en
Fiep Franken.
Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan
de orde gekomen. Het is een hele gezellige
tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar gedeeld. Op Tweede paasdag
om 11.30 uur, was de viering met voorganger
pastoor Broeders.
De werkgroep Eerste H. Communie,
Stef en Wendy

Familieberichten
Gedoopt

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).

Organisatie

Pastoraatsgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Joke de Haas

Beheercommissie

Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Zita Hilgersom, Kees Janson.

www.kerkvanzoeterwoude.nl
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Eerste heilige Communieviering H. Laurentiuskerk te Stompwijk

Vanaf januari is er door een gezellige groep
kinderen gewerkt aan de voorbereidingen voor
het deelnemen aan de Eerste heilige Communie. Er is op een aantal woensdagmiddagen
en zondagochtenden, rondom het thema ‘Op
’t goede spoor’, gewerkt aan wat de Communie betekent voor de kinderen en voor de kerk.

Weekendvieringen

Kinderkerk op 30 juni

Regio Oost

Op zondag 31 maart is Sophie Gerarda Quirina
van der Meer gedoopt door pastoor Broeders in
de Heilige Laurentiuskerk in Stompwijk. Broer
Sem en zus Sanne keken vol bewondering toe.
De doopjurk van Sophie is een familiestuk. Altijd
weer bijzonder! Wij heten de kleine Sophie van
harte welkom in de parochie. Van harte gefeliciteerd!

www.hlaurentius.nl
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2019

11

Activiteitenkalender van 27 mei tot en met 30 juni 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.

Open Kerk 1 juni in de Hartebrug

Sacramentsprocessie op 23 juni

Op zaterdag 1 juni openen we van 14.00 tot 16.00 uur weer de mooie
Hartebrugkerk aan de drukke Haarlemmerstraat van Leiden voor het grote
publiek. En zeker vlak voor Pinksteren is dat een mooie kans en gelegenheid voor mensen om geraakt te worden. De Open Kerk trekt veel bezoekers, zo’n 1000 mensen in twee uur, van wie de helft een kaarsje aansteekt
voorin de kerk. We proberen de mensen zo gastvrij mogelijk te ontvangen.
Dat word gewaardeerd, en leidt soms tot indrukwekkende ontmoetingen.
We kunnen weer vele handen, harten, hoofden gebruiken om de grote
stroom bezoekers goed te kunnen begeleiden. Daarvoor hoef je geen specialist te zijn. We hebben bidders nodig, enquêteurs, informateurs, uitnodigers, wegwijzers. Doet u mee of wilt u meer weten? Neem dan contact
met mij op via pwbasleiden@gmail.com of 06 52 24 68 26.

Wat in katholieke landen vanzelfsprekend is gebleven, wordt
in Nederland weer herontdekt. Zoals de Sacramentsprocessie.
Een gebedstocht door de stad, van kerk naar kerk.
We merken dat de mensen langs de weg altijd heel respectvol toekijken en
vooral foto’s maken. Op Sacramentszondag 23 juni is de aanvang om 16.00
uur in de Sint Josephkerk. We lopen via het plein voor de Hartebrugkerk
naar de Lodewijkkerk. Daar sluiten we af met een Sacramentslof (tot 17.50
uur). Een drankje in de tuin doet daarna extra goed. (NB. Om 18.00 uur is
er nog de Engelse Mis). Iedereen is uitgenodigd om deze prachtige gebedstocht mee te lopen. Info bij pastoor Smith,
jhsmithpr@gmail.com of 071 513 07 00.

Nieuwe impuls
24-uursaanbidding
Op donderdag 20 juni is in de pastorie van
de H. Lodewijk van 20.00 tot 21.30 uur een
impulsavond over de 24-uursaanbidding.
Op deze avond vertelt pastoor Smith over de bedoeling van de 24-uursaanbidding,
en geeft Eliza Oudshoorn uitleg over de nieuwe aanpak. Er is ook een korte inspiratiefilm. Afsluiting met Completen bij het Allerheiligste. Iedereen is welkom!

Bas van Pampus, pastoraal werker

Mei

Juni

27 Houd het eenvoudig

1 Open Kerk Hartebrug

Het katholieke geloof verkennen. Josephpastorie, van 19.30
tot 21.00 uur. Door diaken Clavel
en Annelies Cremers

Zie rechtsboven

Vigilie van Pinksteren
2 Hoogfeest van Pinksteren

28

De heilige Geest
daalt neer op
de apostelen en gelovigen. Begin van
de wereldwijde
zending van de
katholieke Kerk

29
30 Hemelvaart van de Heer
Hoogfeest

3 Houd het eenvoudig
Van 14.00 tot 15.30 uur in de
Josephpastorie. Info bij 27 mei

Nieuwe aanpak 24 x 4
Elke vrijdag van 14.00 uur tot zaterdag 14.00 uur is er aanbidding in de
Johannes Paulus II kapel. Het plan is om bij elk uur een team van 4 bidders samen te stellen. Deze 4 spreken onderling af wie er deze vrijdag en zaterdag zijn.
Maar vooral voor de nachtelijke uren is het een hele opgave om er elke week
te zijn. We zien dat mensen daarom het ook niet aandurven zich daar voor op
te geven. Maar als het bijv. één keer in de paar weken is… Achter in de kerken
ligt een lijst met een urenindeling. Sommigen hebben zich al aangemeld. We
zouden graag zien dat bij elk uur er dus 4 namen staan. Dan linken de coördinatoren die 4 aan elkaar (via e-mail of WhatsApp). Elk team kan dan onderling
afspreken wie er die week is.
Pastoor Smith en Eliza Oudshoorn

Voor de 17e keer gaan we met de parochie erop uit. Deze keer naar de naar de Sint-Petrus
basiliek in Boxtel (foto) met het beroemde Bloedcorporale. Daar vieren we de heilige Mis en
daarna lunchen we in het centrum van Boxtel.
De middag zijn we te gast in de voormalige
Trappistenabdij Mariënkroon in Nieuwkuijk,
waar de kerkelijke Beweging van de Focolare
ons zal ontvangen. Na een rondleiding, Lof en
diner reizen we terug. Vertrek bij de Josephkerk om 8.45 uur, terugkomst 20.30 uur.
Kosten € 39,99, all-in. Opgave via de folder in
de kerken of bij pastoor Smith, jhsmithpr@
gmail.com of 071 513 07 00.
12
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11
12 De Kerk in crisis – toen en nu
Hoe kunnen we leren van het verleden om nu met deze crisis om te
gaan? Moet de Kerk veranderen
om verder te kunnen gaan?
Josephpastorie van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith

13

16

23 Sacramentsdag
Heilig Sacrament van het lichaam
en bloed van Christus. Hoogfeest.
Lees hierboven over de processie

24 Geboorte Johannes De Doper
25 Ontmoetingsmaaltijd
Marekerk
Zie pagina 19

26

17

27 Parochiebedevaart

Het leven en werk van
deze mystica blijven
boeien. Tekst uit haar
werk ‘Het Gelaat van
de Vader’ is aanwezig.
Lodewijkpastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door pastoor Smith

18

Bijbelleesavond

21 Filmavond

Met lezingen van een bepaalde
zondag. Antoniuspastorie, van
20.00 tot 22.00 uur. Met begeleiding van catechete Marieke Maes

22

Hoogfeest

14

5

Basics van
het geloof
Over alles wat je
bezighoudt over het
geloof kun je in
gesprek met een
persoonlijke e-coach.
Start elke donderdag.
Zie
www.HoevindjeGod.nl.

10

15

31

Parochiebedevaart op donderdag 27 juni!

God heeft zich geopenbaard

4

6 Adrienne von Speyr

vanaf 17.30 uur). Van 19.00 uur tot
ca. 20.00 uur. In de Romanuszaal
achter de Hartebrugkerk. Ingang
Lange Mare. Begeleiding door
Marlène Falke-De Hoogh pw. Er
zijn geen kosten aan verbonden.

9 H. Drie-eenheid Hoogfeest

Zie linkerpagina

19

28 H. Hart van Jezus Hoogfeest

20 Impulsavond
24-uurs Aanbidding
Zie linkerpagina

29 HH. Petrus en Paulus,
apostelen
Hoogfeest

The Lady in the Van (slotavond
met maaltijd om 18.00 uur, inloop

7
8 Viering H. Vormsel
In de Petruskerk. Zie pag. 1 en 16

30
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HARTEBRUG

C.G.J. Onderwater
BROOD- EN

Crematie- en uitvaartverzorging

BANKETBAKKERIJ

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

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

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

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

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

O

E

T

E

R

W

O

U

D

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

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.
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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.

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Echt iets lekkers!

Rondom de Kerk - Mei | Juni 2019

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

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.

Regio Zuid

Twee lintjes

Eerste heilige Communie

Het was buiten droog op vrijdag 26 april, maar
binnen regende het lintjes in de Hooglandse
kerk. Onder de vele uitverkorenen waren maar
liefst twee vrijwilligers uit onze Hartebrugkerk
die werden gedecoreerd.
Coby Bodijn organiseert al
vele jaren de Soos voor ouderen in de Romanuszaal,
assisteert bij activiteiten van
de Zonnebloem en bezoekt
ouderen.
Joke van der Poel heeft een
indrukwekkende lijst van
bezigheden op het sociale
vlak in Leiden en is in de
Romanuszaal een vertrouwd
gezicht bij het koffieschenken na de Mis.
Dames, van harte gefeliciteerd! Jullie hebben
het dubbel en dwars verdiend!

Vlnr onder: Maaike Elink
Schuurman, Olivier Tacx,
Bram Baaima, Fiene Wijnen,
Leonard Rothkrantz. Vlnr. midden: Lars Stoker, Kurt Stoker,
Adrianto Lanslots, Georgio
Ziwane, Angelina Dahlhaus,
Inez Ostrowska, Nicolien
Joziasse. Boven: pastoraal
werker Marlène Falke en
pastoor Walter Broeders.

Op de Lam Godspagina 17 staat een
kort verslag van de Regio Zuid bijeenkomst van 30 maart in de Antoniuskerk.

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.

Huwelijksvieringen

15 juni 2019 om 11.00 uur
Jan Visser en Wendy van Leeuwen
6 juli 2019 om 14.30 uur
Luana Graci & Massimilliano Ratenni.

Koffiedrinken na de Mis in de
Romanuszaal

Na de Mis op zondag 2 juni en 16 juni.
Op de eerste zondag van de maand is er ook een
lunch voor de kinderen.

Inzameling voor de Leidse
Voedselbank

Houdbare en goed verpakte producten kunt u achter in de kerk inleveren op zondag 2 juni. U kunt de
Leidse Voedselbank ook steunen door een geldelijke gave in het offerblok achter in de kerk.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is
iedereen van harte welkom voor een spelletje kaar-

Hartebrugkoor op reis
Op woensdag 29 mei vertrekt het Hartebrugkoor naar Noord-Duitsland voor een verblijf
van vijf dagen in de prachtige stad Lübeck.
Dat houdt in dat er op zondag 2 juni een gastkoor zingt in de Hartebrugkerk. Dit keer zal het
Petruskoor die taak op zich nemen.
ten of sjoelen in een gezellige ontspannen sfeer.
Kom eens kennismaken!

Koorrepetitie

Het Hartebrugkoor en de Schola Cantorum repeteren op woensdagavond in de Romanuszaal vanaf
19.45 uur, onder leiding van Theo Goedhart.

Filmavonden in de Romanuszaal
Vrijdag 24 mei – Song for Marion
Vrijdag 21 juni – The Lady in the Van

Deelname is altijd gratis. Inloop met koffie vanaf
19.00 uur. Na afloop wordt de film besproken onder
leiding van pastoraal werker Marlène Falke.
De laatste filmavond van het seizoen sluiten we af
met een voorafgaande eenvoudige maaltijd.

Concerten in de Hartebrugkerk
Zondag 26 mei om 20.00 uur
Bedfordshire Woodwind Academy
Zaterdag 8 juni om 15.00 uur
Orgelconcert door Willeke Smits
Zaterdag 22 juni om 20.00 uur
LSKO Collegium Musicum.

Overleden

Alice van Dam – Schilder
Geboren 31 oktober 1925 Overleden 18 maart 2019
Alice is tot op hoge leeftijd vrijwilliger geweest
in de Hartebrugkerk. Als lectrice en een trouw lid
van het Hartebrugkoor en het Dameskoor heeft zij

Sacrament van
het Doopsel
Op 31 maart is Cas Wijnen gedoopt, omringt door het hele
gezin. Wilt u ook uw kind
laten dopen? Neem dan contact op met ons secretariaat.
haar sporen verdiend. De laatste jaren woonde zij
in Roomburgh. De uitvaartdienst was op 25 maart
in de kapel van Roomburgh, waarna de crematie
plaats vond op Rhijnhof.
Leonardus Alida (Leo) van Veen
Geboren 6 mei 1974
Overleden 27 maart 2019
De uitvaartdienst vond op 2 april plaats in de Hartebrugkerk, waarna Leo werd begraven in Oegstgeest
op de begraafplaats achter de Willibrordkerk.
Antonius Johannes Damascus (Ton) Vrouwenvelder
Geboren 11 december 1929 Overleden 8 april 2019
De crematieplechtigheid werd in besloten kring gehouden.
Catharina Johanna (Toos) Vertegaal – de Jong
Geboren 12 november 1927 Overleden 13 april 2019
Bijna vier maanden na de dood van haar man Huub
is nu ook Toos overleden. Toos heeft vele jaren
trouw en met plezier in het Hartebrugkoor gezongen. De uitvaart en begrafenis vonden op 17 april
plaats in Hazerswoude en Koudekerk.
Irén Rijkers – Tatay
Geboren 22 januari 1936 Overleden 21 april 2019
De uitvaart vond plaats op 26 april in de Hartebrugkerk waarna zij werd begraven op de algemene begraafplaats te Leiderdorp.

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

Regio Zuid

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.
Regio Zuid

Meditatieviering

Gelokt naar de
Hooglandse Kerk
op de 26e april en
toegesproken door
onze burgemeester Lenferink, die
memoreerde dat het wel een homogeen echtpaar moet zijn. Bijna 50 jaar getrouwd en samen actief voor de voetbal vereniging Docos,
waar Paula het dames/meisjes voetbal behartigde en Ton zorgde voor de accommodatie.
Ook samen de schoolvoetbaltoernooien, waar
Paula in dit district de leiding had en Ton altijd
inzetbaar was als scheidsrechter. Voor de Petrus
ook al jaren actief, Paula, vroeger als dirigente
van het kinderkoor en al jaren inzetbaar voor
de bloemversiergroep, waarbij zij Ton weer inschakelde als er klusjes gedaan moesten worden en dat was ook zo bij de Zonnebloem.
In de ogen van zijn Koninklijke Hoogheid, zeer
sociale mensen die deze onderscheiding dubbel en dwars verdienden.
Wilbert Hettinga

Communicantjes
Dit zijn de namen van de vier Communicantjes
in de St Petruskerk: Bastiaan Vos, Maro Engel,
Rafael Santoso en Kirsten Wiersma. Wij feliciteren de kinderen en hun familie met deze
mooie dag en waardevolle stap in het geloof.

Doopviering
Op zaterdag 25 mei is de laatste Doopviering
van dit seizoen. Na de zomer zijn er weer twee
nieuwe data om uw kindje te laten dopen. Voor
opgave en/of informatie: Pernelle Severijnen,
pam.severijnen@planet.nl of 071 514 49 88.

Heilig Vormsel
Op zaterdag 8 juni dient bisschop Van den
Hende om 19.00 uur het H. Vormsel toe in onze
kerk. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. (Zie ook pagina 1).
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Foto: Emile van Aelst

Ton en Paula Schouten
gedecoreerd

Zondagmiddag 7 april. Prachtig, stralend voorjaarsweer. Heerlijke temperatuur. En een relatief koude kerk! Om 15.00 uur zou er een eerste
meditatieviering zijn. Centraal stond het hongerdoek. Zou er nu wel iemand komen?
Ja! Uit de verschillende kernen kwamen mensen! En met elkaar hebben wij, begeleid door
Marlène Falke-de Hoogh een half uur gebeden,
gesproken, geluisterd, stil gestaan, met elkaar.
Het was goed. En voor herhaling vatbaar.

Op de Lam Godspagina 17 staat een kort
verslag van de Regio Zuid bijeenkomst
van 30 maart in de Antoniuskerk.

Vaste Vieringen

Zaterdagavond - Vooravondmis van de
zondag
19.00 uur Mis met Sint-Petruskoor of samenzang
en nadien koffie.

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de
witte deur naast de parochiezaal
Dinsdag 9.00 uur
Vrijdag
9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid.

Koorruimte weer spic en span
Het is een jarenlange traditie om de koorruimte met name voor de Paasdagen een extra
schoonmaak te geven. Op maandag 8 april was
het zover. Een aantal koorleden had die taak op
zich genomen en met veel plezier werden de
rollen verdeeld. Het koper werd gepoetst, de
balustrade in de boenwas gezet, het orgel zorgvuldig gereinigd en tenslotte de vloeren waarna
het geheel weer blinkend schoon was. Deze
keer was er extra veel werk te verzetten door
schilder- en restauratiewerk aan de glas-in-lood
ramen. Stukjes hout, verfresten en veel stof in
alle hoeken en gaten. Kortom: een pittige klus.
Aan allen heel veel dank daarvoor!

Boekenmarkt
Op 13 en 14 april was in de Petruszaal de eerste
boekenmarkt van dit jaar. Vrijwilligers van de
werkgroep Diaconie hadden het uitgebreide
aanbod aan boeken op een leuke en overzichtelijke wijze gepresenteerd. De boekenmarkt
werd goed bezocht. In een ontspannen en
gezellige sfeer werd stevig gesnuffeld tussen
de schappen met boeken. En er werd goed
verkocht! Veel bezoekers gingen met één of
meer boeken naar huis. De vrijwilligers bleven
boeken aanvullen. De opbrengst komt rond het
prachtige bedrag van € 1000,-. Een deel van
de opbrengst zal worden gebruikt voor verwarming bij het koffiedrinken na de viering. In het
najaar komt er weer een (kleinere) boekenmarkt waarbij een gedeelte van de Petruszaal
gevuld zal worden met een aanbod van cd’s.
dvd’s, langspeelplaten en computerspellen.

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 12 juni en 10 juli.

Bloemen brengen

De laatste zaterdagen van mei kunt u op zaterdagochtend weer bloemen 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.
Alvast veel dank daarvoor.

Hoogfeest Petrus en Paulus

Dit Hoogfeest wordt dit jaar op zondag 20 juni
in de Hartebrug gevierd om 11.15 uur. Het is een
gezamenlijke viering van regio Zuid, met medewerking van diverse koren uit de kernen.
NB. De Mis van zaterdagavond 29 juni gaat
gewoon door.

Overleden

Mevrouw Erika Paardenkooper - Sedlak
* 17-05-1940 † 10-03-2019
Weduwe van de heer Paardenkooper
Mevrouw Antje Schouten - Spierings
* 25-07-1935 † 14-03-2019
Echtgenote van Johan Schouten
Mevrouw Alida Hofman - van Leeuwen
* 02-02-1935 † 07-04-2019
Echtgenote van Jaap Hofman
De Heer Johannes Oudshoorn
* 18-01-1946 † 13-04-2019
Weduwnaar van Jacoba Oudshoorn - Van der Pluijm.

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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Geslaagde middag Regio Zuid
Op 30 maart waren zo’n 50 parochianen uit de Hartebrug, de
Petrus en de Lam Gods bijeen in de Antoniuskerk voor een bijeenkomst van Regio Zuid.
Drie leden van de Pastoraatgroep gaven als
inleiding hun ‘getuigenis van hoop’, ieder vanuit
een eigen invalshoek. ‘Hoe zie je de kerk van
de toekomst, waar hoop je op in regio Zuid?’
Victoria Twist hoopt op een kerk waar kinderen
en jongeren zich thuis voelen en gaf daarbij
veel voorbeelden van activiteiten voor kinderen en jongeren. Cathalijne Louwes ontleende
haar hoop aan de lezing uit Lucas (tocht over
een stormachtig meer): niet te veel piekeren
over onze zorgen en problemen, maar vertrouwen hebben en je best te doen (want de
Heer slaapt tijdens noodweer en toch komt het
goed). Jan Akerboom hoopt op een kerk waar
niet alleen wordt gevierd, maar die ook diaconaal actief is en zich laat horen in het maatschappelijk debat wanneer evangelische waar-

Opgelet begin juni!
De vaste kerkgangers zijn gewend geraakt aan
het ritme 1e en 3e zondag Antoniuskerk en 2e
en 4e zondag Maria Middelareskerk. Begin juni
draaien we het om: 2 juni (gewoon om 9.30
uur) in de Middelares en 9 juni vieren we Pinksteren om 10.00 uur met onze protestantse
medebroeders in de Antonius. Het nederdalen
van de Heilige Geest en het verkondigen van
de blijde boodschap in vele tongen en talen,
dus de start van de wereldwijde christengemeenschap, gedenk je natuurlijk in oecumenisch verband! Pastoraal werker Marlène Falke
en dominee Ellis Ezinga gaan voor. Iedereen is
van harte uitgenodigd, misschien kunnen we
buiten koffie drinken met de toegestroomde
menigte?

Tijdelijk weer bewoners in
pastorie Antonius
Het is al weer lang geleden dat er mensen
woonden in de pastorie. Na het vertrek van
pastoor Fons Walters in 2006 stond het boven
jarenlang leeg. Sinds begin april woont er op
de helft van de bovenverdieping een jong stel
dat overdag werkt en studeert maar gelukkig
wat tijd en energie over heeft om de pastorietuin bij te gaan houden. Die kan wel een
opknapbeurt gebruiken, want de vrijwilligers
komen er eigenlijk niet aan toe. Het stel heeft

den in de knel raken (milieu, vluchtelingen etc.). Hier‘ Regio Zuid’ bijeenna gaf Els Grijmans
komst, vorig jaar.
een kort overzicht
van wat er in Regio Zuid al aan samenwerking
tot stand is gekomen: koren bij rouw & trouw,
voorbereiding EH. Communie en H. Vormsel,
HH. Petrus en Paulus-hoogfeest.
De middag stond verder in het teken van het
plan voor een Laudato Sí-jaar in Regio Zuid, dat
begint op 1 september op ‘Wereldgebedsdag
voor de zorg voor de schepping’. In de Encycliek ‘Laudato Sí’ roept paus Franciscus “alle
mensen van goede wil” op om met respect en
eerbied om te gaan met de aarde en de ar-

men. De ommekeer waartoe de
paus oproept is
ingrijpend: economie,
maatschappij, politiek, ja ook de
kerk, moeten gericht zijn op het
behoud van de
schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Alle
aanwezigen werden gevraagd om concrete
ideeën. Dit leverde een flink aantal suggesties
op. De Pastoraatgroep werkt dit nu verder uit
en gaat op zoek naar parochianen die het Laudato Sí-jaar willen helpen organiseren. Wordt
vervolgd!

Doordeweekse vieringen
Antoniuskerk

een contract voor één jaar, daarna kijken we
verder. De andere helft van de bovenverdieping is al jaren in gebruik als archiefruimte
door de firma Bunnig, onze overburen.

Paasviering van de
Pacellischool

Deze zijn iedere eerste vrijdag van de maand om
10.00 uur met na afloop koffiedrinken.
De eerstvolgende viering is op 7 juni.

Serviceflat Schouwenhove
Maandag 24 juni om 10.30 uur is er een viering.

Kinderkoor

Ons kinderkoor ‘De Vlammetjes’ zingt in de
viering van de E.H. Communie op 26 mei om 9.30
uur in de Middelareskerk. De laatste viering met
kinderkoor dit seizoen is op 23 juni.

Bijbelleesavond

Op donderdag 6 juni. Met lezingen van een
bepaalde zondag. In de Antoniuspastorie van
20.00 tot 22.00 uur, met begeleiding van
catechete Marieke Maes.

Op donderdagochtend 18 april hebben wij met
de kinderen en ouders van de Pacellischool de
Antoniuskerk bezocht en hier de Paasviering
gehouden. Hier werden we hartelijk ontvangen door koster Hans Bots. Tijdens de viering
hebben wij geluisterd naar verschillende verhalen, prachtige gedichten, vertelde elke klas
een bijzondere wens en zongen we samen liederen zoals; ‘Weet je dat de lente komt’, ‘Wees
eens even stil’ en ‘Als een roos’.
Wij hopen nog veel vieringen te kunnen houden in de Antoniuskerk.
Team van de Pacellischool Leiden

Overleden

Op 20 maart overleed mevrouw Johanna Alida
Cornelia de Koning-van Rijn op de leeftijd van
85 jaar. Zij woon de aan de Louis Armstronglaan.
Op 27 maart was haar afscheidsviering in de
Maria Middelareskerk.
Op 24 april overleed Catharina Maria Schramade Moel op de leeftijd van 91 jaar. In haar verliezen we een zeer actieve en betrokken parochiaan. Zij was sinds 1971 lid van ons Lam Godskoor. We namen afscheid van haar in een overvolle Maria Middelareskerk op 29 april.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk
Kerkelijk Centrum

De Regenboog
Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1 Leiden
071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl

www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
De Regenboog
www.deregen- Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
Kerkelijk Centrum

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Per 1 maart hebben we een nieuwe penningmeester: Willie
Menken. We zijn heel blij dat Willie deze belangrijke taak op zich
neemt en onze dank gaat naar Bert Minne die zich de afgelopen
jaren zo consciëntieus en blijmoedig van deze taak gekweten
heeft. Voor het interview met Bert zie de website.
De Palmpaasprocessie was dit jaar bijzonder feestelijk. Voorop de
voorganger met de Paasicoon en daarachter een bonte mengeling
van Palmpaasstokken en olijftakken, want behalve de kinderen
van De Regenboog liepen ook de kinderen van de Italianen (die
elke zondag een viering hebben in de Regenboog) mee.
Op dit moment van schrijven is onze kerktuin een mini-Keukenhof. Maar ook op andere momenten zeer de moeite waard. Kom
gerust eens kijken. Gratis entree!

Catechese Kom Aan Tafel

Diaconie
Op 3 maart was Astrid Delleman weer even
terug in de Merenwijk om te vertellen van
haar project Vivir Juntos, een thuis voor
mensen met een verstandelijke beperking
in Nicaragua. Behalve opvang, zorg en begeleiding doet de organisatie ook veel aan
bewustwording en opleiding.

Het gemeenschapshuis is een veilige
haven en een bron van liefde en samenwerken in een land dat door politieke
willekeur en geweld in angsten armoede
leeft. Astrid is erg blij met de steun van
onze geloofsgemeenschap.

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

Vieringen

Hemelvaart donderdag 30 mei 10.00
uur, voorganger ds. S. ten Heuw
Pinksteren zondag 9 juni 10.00
uur, voorganger ds. M. Buitenwerf
m.m.v. het Regenboogkoor.

Op 21 maart kwamen de ouders van 7
kinderen bijeen om te praten over de
keuze om hun kind mee te laten doen
aan Kom aan Tafel. Daarmee is het traject gestart voor ouders en kinderen in
de voorbereiding op de feestelijke viering van 26 mei. Die zondag gaan ds.
Mirjam Buitenwerf en pastoraal werker
Marianne Hoogervorst voor in de viering
waarin deze kinderen centraal staan.
Ze mogen voor het eerst bij Jezus aan
tafel. Het belooft feestelijke viering te
worden voor de kinderen, hun ouders
vooral ook voor de geloofsgemeenschap.

Week Nederlandse
Missionaris

Een zomer lang samen het leven vieren

Van1 tot en met 9 juni is weer de
Week van de Nederlandse Missionaris: de landelijke Pinkstercollecte ter
ondersteuning van de missionarissen en missionair werkers.
Wereldwijd strijden zij tegen armoede
en onrecht. Gedreven door geloof en
naastenliefde stellen zij zich open voor
het leed en de kracht van mensen en
gaan op zoek naar perspectief en hoop.
Zoals Jet Nauta (48), die zich het lot
van de inheemse bevolking Maya’s in
Chiapas, Mexico, aantrekt. “Internationale solidariteit is hard nodig om
onrecht te bestrijden,” aldus Nauta.
Zuster Willy van Mer, verpleegkundige
en Missiezuster Catechisten van het
Heilig Hart, zet zich al veertig jaar in
voor de bevolking in Kameroen, de
laatste jaren voor een kliniek in Baba.
Doneer tijdens de Pinksteractie in uw
kerk of geef op Week Nederlandse Missionaris, IBAN NL30 RABO 0171 211
111. Meer info op www.weeknederlandsemissionaris.nl.

druk mee: “Ik heb alweer een hele lijst met
Op maandagmiddag 17 juni gaat het
deelnemers van vorig jaar die graag weer
nieuwe seizoen van de Leidse Rollatormeedoen.” Aan het
club weer van start:
eind van het seizoen
elke maandagmiddag
kunnen de deelnemers
wandelingen voor
zich inschrijven voor
rollatorbestuurders.
de finale, de PrestatieDoel: lichamelijke
conditie op peil houloop het Amsterdamse
Olympisch stadion. Op
den, ontspannen in de
Pauze met koffie of thee
dit moment heeft de
natuur en contact met
aan de picknicktafel
club nog ruimte voor
elkaar. De chauffeurs
nieuwe deelnemers.
van de bussen die RK
Loopt u met een rolZorgcentrum Roomburgh ter beschikking
lator en woont u in
stelt zijn er klaar voor.
Leiden? Dan u bent
“Zo fijn om te zien hoe
van harte welkom om
Uitwaaien in de duinen
de mensen van die
mee te doen. Aarzel
o.l.v. een ervaren gids.
middagjes uit genieniet want er is een
beperkt aantal plaatten,” zegt Cees Lek
die al vanaf de start in
sen beschikbaar. Als
2015 achter het stuur
u zich (via 071 589 22
zit om de deelnemers
00) heeft aangemeld
thuis te halen en weer
wordt u door Ann teterug te brengen. Zijn
rug gebeld voor tekst
vrouw Ann is er ook
en uitleg.
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Ontmoetingsmaaltijd
‘Samen leven, samen eten’

Over onze geloofsgemeenschap

De finale Rollatorloop in
het Olympisch stadion

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

Op dinsdag 25 juni is in de Marekerk aan de Lange Mare van
17.00 tot 20.00 uur voor de tweede keer een Ontmoetingsmaaltijd, voor oud- en nieuwkomers in Leiden.
Een gratis maaltijd met muzikale omlijsting, waarbij
ontmoeting van en gesprek met de ander voorop staat.
Of je nu nieuwkomer bent of ingezetene, je thuis voelen ligt aan de basis van het goed om kunnen gaan met
alle ongeschreven regels waar je in een andere cultuur
zomaar tegen aan loopt. Bij de Ontmoetingsmaaltijd
wordt samengewerkt met beeldend kunstenaar Roos Tu-

len. Sinds 2015 trekt
zij op met een grote groep ‘Leidse vluchtelingen’
die in de Noodopvang aan de Wassenaarseweg woonde.
Deze contacten worden benut om 10 à 15 amateurkoks
te vinden voor het ‘reis-om-de-wereldbuffet’. We hopen
dat zo veel mogelijk mensen aanschuiven bij de dialoog
en de maaltijd. Info via De Bakkerij.

‘Oma gaat op stap’ in de Keukenhof
Op een koude dag in de lente gaat
M25 leiden met jongeren van het
Teylingen College uit Noordwijkerhout naar de Keukenhof, samen
met ouderen van de Zonnebloem en
‘Oma gaat op Stap’.
Het begin is wat onwennig, want waar
moet je nou eigenlijk over praten? Na
een kop koffie met appelgebak gaan
de jongeren samen met de ouderen het
park in. Veel ouderen maken met hun

telefoon veel foto’s van de bloeiende bollen. De jongeren en de ouderen lopen inmiddels honderduit
pratend door het park. Tussen de
middag wordt opgewarmd met soep
en broodjes. Daarna nog een uurtje
het park in, bollen kopen en een
laatste foto van de jongere die hen
deze dag heeft vergezeld. Kortom,
het was een geslaagde dag, mogelijk
gemaakt door het Staalwijkfonds en
Stichting Hentina Backer.

Jaarverslag 2019 De Bakkerij
Half mei verscheen het Jaarverslag 2018 van
Diaconaal Centrum De Bakkerij. Hierin wordt met
name aandacht besteed aan de structurele wijzigingen in subsidiëring van hulpinstanties en
verandering van geldstromen bij de lokale overheid. Hierdoor dreigt kennis en ervaring weg te
vloeien; kwetsbare groepen komen onverwacht
in de kou te staan. Deze ontwikkelingen worden
door De Bakkerij met argusogen gevolgd. De wisselingen binnen het team van De Bakkerij zijn
vrij soepel verlopen en hebben hulpverlening
en activiteiten nergens in de weg gestaan. Het
Jaarverslag staat op www.debakkerijleiden.nl.

Goede Opbrengst Paasbrodenactie 2019
Diaconaal Centrum De Bakkerij heeft bij de tweejaarlijkse Paasbrodenactie maar liefst 520 overheerlijke zoete
broden verkocht, gebakken door bakker
Van Maanen. De opbrengst is, met de giften erbij, € 825,-. Een mooi bedrag voor
een steuntje in de rug voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende diaconieën in De Bakkerij. Iedereen die op
welke manier dan ook heeft bijgedragen
aan onze actie: hartelijke dank!

Rondom...
Vredesprijs voor
De Keukenhof
Als deze Rondom de Kerk uitkomt, is het grootste bloemenpark ter wereld, De Keukenhof, alweer gesloten.
Twee maanden per jaar kun je ernaar toe. Pier en ik
gaan daar ieder jaar een paar uur wandelen en even op
één van de terrassen zitten. Dit jaar hebben we de hallen, vernoemd naar onze koning en drie koninginnen,
overgeslagen. Daar word je helemaal duizelig van de
hoeveelheid en de diversiteit van bloemen: idioot grote
tulpen, orchideeën in alle soorten en maten.
De Keukenhof is het meest relaxte uitje in de wereld,
denk ik. Tienduizenden mensen in het park.
Beveiliging? Helemaal niet nodig, zegt directeur Bart
Siemerink. Er gebeurt niets vervelends. Hoe druk
het ook is, mensen wachten even met doorlopen als
iemand een foto wil nemen. Het is niet te geloven.
Mensen uit alle werelddelen komen naar Lisse om te
genieten van de miljoenen tulpen en tig andere bloemen. Vriendelijkheid en ontspannenheid alom. Wat
doet zo’n schitterend park met mensen. Geen rotzooi,
de Keukenhofmedewerkers zijn alleen bezig met het
mooi houden van de perken en toelichting geven op
bloemen als mensen daarom vragen. Mij lijkt dat De
Keukenhof een Vredesprijs verdient!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2019
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Kleuren maken het voor ons

Kleine stukken

makkelijk de verschillende

Denk je aan een
kerk, dan denk
je zeker aan
mooie
ramen! Vroeger
was het niet mogelijk om een raam uit één
stuk glas te maken. Daarom
werden kleine stukken glas
dan in lijsten gezet die van
het metaal lood worden gemaakt. Daar komt de naam
‘glas-in-lood-raam’ vandaan.
Deze ramen zijn in
bijna alle kerken te vinden.

tijden in het kerkelijk jaar te
onderscheiden.

st
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je d at …

rgische
van de De litu
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je mooie kleuren.
Kobalt, bij voorbeeld, geeft
blauw en
koper geeft
donker rood.
Soms wordt het glas
met verf geschilderd. Als
de zon door de ramen schijnt,
stroomt een regenboog van
kleuren het gebouw in.

Bijbelverhalen

Met de stukjes gekleurd
glas kan je niet alleen mooie
patronen maken, maar ook
mensen, dieren en planten
Kleurrijk
uitbeelden. In de ramen zie
je heiligen en verhalen uit de
Glas wordt gemaakt door
zand, soda en kalk bij elkaar Bijbel. In de Middeleeuwen,
toen veel mensen niet konte mengen en te laten smelten in een hele hete oven.
den lezen, leken de glas-inDoor bepaalde mineralen aan loodramen bladzijden in een
het glas toe te voegen, krijg
reusachtig prentenboek.

Deel 6 Wat draagt de bisschop vandaag?
Dagelijkse kleding

Net zoals de priester, draagt
de bisschop een donker pak
met priesterboord. Daarnaast
draagt hij een bisschopskruis
en een bisschopsring. De ring
is een teken van bestuurlijke
macht en het Kruis verwijst
naar het geloof.
Paars
Soms draagt hij een zwarte
toog met paarse knopen en
een paarse sjerp. Op zijn
hoofd zet hij een paarse
solideo (petje). Soms draagt
hij een toog die helemaal
paars is. In de Romeinse tijd
was paars de kleur van
belangrijke personen.
Mijter en staf
Kenmerkend voor de bisschop zijn de mijter en staf.
De staf heeft de vorm van
een herdersstaf omdat de
bisschop de herder van zijn
volk is. De mijter is altijd wit
of goud. Er is maar één
bisschop die een rode mijter
mag dragen!
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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Glas-in-loodramen

Zomer kampen!
Ons bisdom organiseert dit
jaar vier zomerkampen,
ingedeeld naar leeftijd:
een Kinderkamp (8 tot 11
jaar, van 20 tot 27 juli),
een Tienerkamp (12 tot 14
jaar, van 20 tot 27 juli) een
Jeugdkamp (15 tot 17 jaar,
van 20 tot 27 juli) en een
Jongerenkamp (van 18 tot
25 jaar, van 24 tot 31
augustus).

AGENDA JongerenInfo
Zaterdag 25 mei Vriendjes
van Franciscus 15.30 in de bijsacristie van de Hartebrugkerk.
Zaterdag 8 juni De Vuurdoop,

voor alle Vormelingen in het
bisdom Rotterdam. Van 9.00
tot 13.00 uur. Een dag met
muziek, vuur en theater. Je
kunt de toren van de kathedraal beklimmen of de donkere gewelven bezoeken. Ook
ga je in gesprek met mensen
die zich inzetten voor anderen. Zij kunnen jou inspireren!
Info op www.bisdomrotterdam. nl of in je kerk.
Zondag 30 juni Tour of Faith
met zomers Tuinfeest en BBQ!
Volg de Facebookpagina van
het Jongerenpastoraatbisdom
Rotterdam, dan krijg je automatisch de uitnodiging voor
de volgende bijeenkomst.

Het kinderkamp, tienerkamp en
jeugdkamp vinden in Nederland
plaats, waarbij de kinderen verblijven in een scoutinggebouw. Het jongerenkamp is in de Ardennen op een
kampeerterrein, de jongeren slapen
in tenten.
De Broeders van Sint Jan organiseren een Meidenweekend (12 tot 16
jaar) van 31 mei tot 2 juni, in Helvoirt. Dit is een actief weekend met
outdoor activiteiten in de natuur,
creatieve spellen etc. Hier mag je samen met andere
meiden groeien
in je geloof. Leuk
om met je Tienergroep aan deel te
nemen. Voor jongens van 12 tot
16 jaar is er van

Frans van
Breugel (50)
Vrijwilliger Sint Joseph

30 mei tot 2 juni een Survivalkamp
in de Belgische Ardennen met primitieve overnachtingen, trektocht,
wildwater kanoen etc. Met spirituele
begeleiding van de Broeders. Voor
jongens van 16 + is er van 13 tot 22
juli een Bikkeltocht over hoge bergpassen en naar bergtoppen. Overnachting in tenten, met catechese
van pater Elias. (Goede conditie nodig!). Meer informatie op www.
bisdomrotterdam.nl en stjan.org.

Ik zing in het Sint-Josephkoor voor dames en
heren. Dat doe ik sinds 2001. Een vriend van me
vroeg me een keer mee. Ik zei eerst dat ik niet
kon zingen, maar ik liet me toch overhalen. En
nu doe ik het graag. Ik merk dat zingen zoveel
meer is dan alleen maar in de kerk zitten en
luisteren. Het geeft verbondenheid, en ik vind
het mooi als ik met de liturgie kan helpen. Ik
zing ook voor het Magnificatkoor, dat zich weer
specialiseert in eigentijdse muziek voor jongeren. Ze vroegen me ook voor de Schola, maar
voor dat ik dat ga doen wil ik me eerst verdiepen in het Latijn en het Gregoriaans. (Glimlachend). Dus zo’n vijf keer per jaar zit ik toch ook
gewoon in de kerk.

Daarnaast zorg ik ook dat het programma van
het koor klopt, en dat alles klaar ligt voor de
repetities en voor de Mis op zondag. Ik kijk
daarvoor in de boekjes van ‘Gooi en Sticht’ wat
er gezongen gaat worden. Bovendien houd ik
het archief van het koor bij. Dat zit in 4 grote
kasten met allemaal muziek die eerder is uitgevoerd. Je haalt er dingen uit, stopt er dingen in
en af en toe komt er iets nieuws bij.

Oostenrijkers op bezoek
Donderdag 10 mei was een groep van vijf
Oostenrijkers, werkzaam voor het aartsbisdom in Wenen, op werkbezoek in Leiden. Zij deden ook andere plaatsen aan.
In Leiden wilden ze inzicht krijgen in de
Sacramentscatechese in onze parochie
Verschillende plaatsen hebben ze aangedaan en vele gesprekken zijn er gevoerd. In Oostenrijk vindt een verschuiving plaats waarbij de verantwoordelijkheid steeds meer bij de parochie
komt te liggen. Nederland is deze ontwikkeling al voorbij. Bernadette Ratti
en Petra Tax gaven de Oostenrijkers uitleg over de Catechese van De Goede
Herder. Verder werd besproken hoe de catechese organisatorisch verloopt
en wat er allemaal bij de catechesebijeenkomsten komt kijken. De groep uit
Oostenrijk was erg enthousiast en men vond het bezoek leerzaam.

Bisschop: “Daarom vieren we steeds opnieuw Pasen”
Op Palmzondag kwamen bisschop
Van den Hende en jongeren bij
elkaar voor de Tour of Faith in
Delft. Palmzondag is de diocesane
Wereldjongerendag.
Op het plein voor de HH. Nicolaas en
Gezellenkerk vormden de ongeveer 35
jongeren een kring.
De bisschop zegent
de palmtakjes.
Daarna leest diaken
Frank Steijger het
Evangelie waarin
wordt verteld van
de intocht van
Jezus in Jeruzalem.

m de Vr
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d

illigers
jw

Mode in de kerk

Jongeren Info

De jongeren nemen een palmtakje uit
de mand en gaan dan in processie de
kerk in. De bisschop vertelt tijdens
de Eucharistieviering: “We vieren
steeds opnieuw Pasen om te beseffen
dat Jezus leeft.”

Foto: Ramon Mangold

Kinder Hoek

En ik zorg voor de geluidsinstallatie. Niet dat
ik zo technisch ben hoor, maar ik heb een paar
keer meegelopen met degene die het vóór me
deed, en dan krijg je slag wel een beetje te
pakken. Ik doe het nu al een tijdje en het gaat
geloof ik wel goed. Belangrijk om te weten is
dat er vóór in de kerk een ‘luide‘ luidspreker
hangt, voor mensen die wat hardhorend zijn.
Achter in de kerk klinkt alles weer wat zachter.

Daarnaast help ik elk jaar met het opbouwen
van onze Kerststal. Ik leg de basis, ik zorg voor
de steigers en de plankieren. Andere mensen
vullen het geheel dan weer verder in met stal en
landschap en met details zoals de diverse personen, het Christuskind natuurlijk en de os en
de ezel. En ik heb dit jaar de twee Kerstbomen
bij de stal neergezet en opgetuigd.

Al met al doe ik het graag. Ik kom hier al sinds
1977 en ik vind het fijn als ik mijn steentje kan
bijdragen. Oh, had ik dat trouwens al gezegd?
We willen graag nieuwe mensen er bij hebben in
het Josephkoor. Ik kan het iedereen aanraden.
Rondom de Kerk - Mei | Juni 2019
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Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

N2 06

Vieringen in de periode van 25 mei tot en met 30 juni 2019
Mei

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 4 juni, dinsdag 2 juli en
dinsdag 6 augustus 10.00 uur: EV
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Zorgzaam, betrokken en gastvrij

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

▪ thuiszorg
▪ personenalarmering
▪ wijkrestaurant

▪ huishoudelijke ondersteuning
▪ maaltijdvoorziening
▪ dagbesteding

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

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

▪ restaurant
▪ winkel

▪ kapsalon
▪ kapel

▪ reisbureau
▪ gezondheidscentrum

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

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

Contact

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

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