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Parochievernieuwing onder
Goddelijke inspiratie
Twee buitenlandse boeken schudden onze kerk in
Nederland nu wakker: het Amerikaanse ‘Rebuilt’
en het Canadese ‘Divine renovation’. Ze zijn
geschreven uit min of meer dezelfde parochiële
noodsituatie als bij ons, hoewel het bij ons nog een
paar graadjes erger is naar mijn idee.
Kerkverlating, fusie, overbelasting
pastoors, teruglopende inkomsten,
kerksluiting, geloofsafval, minder vrijwilligers en Sacramentenbedieningen;
als er niet drastisch wat verandert,
hebben we geen toekomst meer als parochie. De twee buitenlandse parochies
hebben het tij weten te keren. In genoemde boeken lezen we wat zij hebben
ontdekt en gedaan. Er zijn cultuurverschillen, met Amerika nog meer dan met
Canada, maar de boeken stemmen tot
nadenken en hopelijk tot navolging.

of er ook voor onze parochie actiepunten uit kunnen komen die
inspirerend kunnen werken.
Het fundament is gebed en bezinning rond onze identiteit: we zijn
ten diepste een missionaire parochie, we zijn geroepen om te veranderen van consumenten in missionaire leerlingen (discipelen)! Na
de zomer willen we een vormingsprogramma aanbieden aan een
groep potentiële leerlingen, als u
interesse heeft laat het weten!

Aan de slag met opbouw: doet u mee?

Focus op nieuwkomers

Het Pastoraal Team is met de ideeën
uit de boeken aan de slag om te kijken

Een belangrijk uitgangspunt voor
de parochies uit de boeken is de

H. Franciscusviering vrijdag 4 oktober
Traditiegetrouw viert de Orde van Franciscaanse Seculieren
(OFS) met de Franciscaanse paters, zusters en broeders op
4 oktober de feestdag van de H. Franciscus. Ook dit jaar is
de Eucharistieviering om 19.30 uur in de Maria Middelareskerk, Rijndijk 283 te Leiden. Iedereen met een Franciscaans
hart is hiervoor hartelijk uitgenodigd! Na de viering is er
gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie/thee en
met iets lekkers, elkaar te ontmoeten. Zo kunt u meer over
Franciscus en de OFS te weten te komen. De leden staan u, ook op deze
speciale avond, graag te woord. Van harte aanbecolen om eens
mee te maken! Voor informatie kunt u contact opnemen met
Wim Barning ofs, secretaris, 06 53 71 26 50.

focus op nieuwkomers, niet-kerkbetrokkenen. Dat
betekent dat we met de ogen en oren
van buitenstaanders naar ons aanbod
moeten kijken, en dat is verfrissend
en confronterend tegelijk. Hoe gastvrij zijn wij in onze vieringen? Hoe is
het met onze kerkmuziek en geluidskwaliteit? Preken we aantrekkelijk en
uitdagend op het juiste niveau? Zijn
we bereid om te dienen en anderen
uit te nodigen? Gelukkig hebben we
al een kerninstrument te pakken voor
niet-kerkbetrokkenen, namelijk de
Alpha-cursus. Die willen we volgend
jaar gaan uitbreiden naar meerdere
kernen en meerdere varianten.
Tal van actiepunten kunnen verder
volgen, die een cultuuromslag teweeg
brengen, uiteraard niet zonder slag of
stoot. Maar wel vruchtbaar en
vitaal voor de Kerk. Welke vruchten?
Bijvoorbeeld God meer ervaren in ons
leven, meer enthousiasme, meer
parochianen, inkomsten, vrijwilligers
en zo meer. Dat je een gevoel krijgt
‘daar wil ik ook bij horen!’ En wie wil
dat nou niet?
Bas van Pampus, pastoraal werker

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.

Colofon

Landelijke Kerkproeverij,
en wij doen mee

Parochiebedevaart naar Rome!

Op zaterdag en zondag 28 en 29
september is weer de Kerkproeverij:
een viering in de kerk, met ontmoetingsmogelijkheid erna.
In de kerk is plek voor iedereen! Een
plek waar je tot rust kunt komen,
vragen mag stellen, inspiratie ontvangt en deelt. Is de drempel om onze
viering te bezoeken laag, zodat onze
buren, vrienden en collega’s de stap
durven te zetten om een keer mee te
komen? Natuurlijk is het nog meer
dan dit. De mensen hebben
vaak een aanvoelen voor
wat echt is. Daarom zegt
Kerkproeverij: ga je die
zondag niet anders voordoen dan
de rest van
het jaar.

Van 22 tot 28 mei 2020 wil pastoor Walter Broeders zijn 25 jarig priesterjubileum vieren met een Romebedevaart met parochianen van
onze parochie. De reis wordt georganiseerd door Regio Zuid.
We bezoeken de grote basilieken,
een liturgieboekje. Pelgrims
vele andere kerken, de catacomben,
moeten zelfstandig, evt. met
de Vaticaanse Musea, de Sixtijnse
wandelstok, kunnen lopen. We
Kapel en de koepel van de Sint
reizen ook dagelijks met de metro. We
verblijven in Hotel Parco Tirreno. De
Pieter. Ook zijn er rondleidingen in
prijs, op basis van halfpension, is ca.
het Colosseum en Forum Romanum.
€ 950,- per persoon. De meerprijs voor
Er is genoeg vrije tijd. Een hoogteeen eenpersoonskamer is € 210,-. In
punt is de audiëntie van de paus.
een volgende Rondom de Kerk komen
Er komen een excursiegidsje en

Laat het maar aan de bezoekers over
of ze iets proeven van onze liefde
voor Christus.

Drie maal: Mis!
Veel mensen, al bijna twee genera
ties, zijn opgegroeid zonder een
kerkdienst in het echt meegemaakt
te hebben. Ze denken vaak dat het
christelijk geloof over “goed zijn voor
een ander gaat”. Mis! Wij hebben ons
er een beetje bij neergelegd anderen
‘niet lastig te vallen’ met
ons geloof en denken dat
maar weinigen geïnteresseerd zijn. Mis! Dus laten
we mensen durven uitnodigen voor
de viering,
voor de Mis!

Training Catechese van de Goede Herder

Redactie Harriët van Dijk, Magda van Hien, Jury Smit, 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

Van maandag 9 tot en met zaterdag
14 september is er weer een cursus
van de Goede Herder-catechese,
bedoeld voor ‘lessen’ voor kinderen
van 6 tot 9 jaar. De cursusleidster,
Linda Kaiel, komt over uit de
Verenigde Staten om een groep
mensen uit Nederland, andere Europese landen en de VS les te geven.
Samen met zuster Theresa Anne leidt
zij de cursus. Iedereen die benieuwd
is naar deze prachtige methode is uitgenodigd een dagdeel deel te nemen.

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.

Dringende oproep vrijwilligers Zijlpoort!
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2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
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via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
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Het bestuur van RK Begraafplaats
Zijlpoort doet nogmaals een oproep
om vrijwilligers te interesseren voor
het helpen bij het groenonderhoud.
Op dinsdagochtend bestrijdt een
gezellige groep het snel
groeiende onkruid met
schoffels. Zij zien uit naar
nieuwe helpende handen.
Meehelpen is ook op elke
andere dag mogelijk, het
bestrijden van het onkruid moet echt met de
hand. Chemisch verdelgen
is geen optie, en met een
brander lukt het niet zo
goed. Met stoom is een

Graag hiervoor contact opnemen met
info@catechesegoedeherder.nl.
Mochten er mensen zijn die op een
andere manier de catechese willen
steunen zoals: slaapplaatsen voor de
cursisten, het klaarmaken van maaltijden of zoetigheid voor bij de koffie
horen wij dit ook graag. Uiteraard
vragen we uw gebed voor het welslagen van deze week.
Petra Tax, Catechese van de
Goede Herder Leiden

te dure zaak, en we willen ook de
planten rond de graven respecteren.
Mail of bel naar Wilbert Hettinga, 071
514 31 91 of wilbert.hettinga@
hotmail.nl en meldt u aan!

we uitgebreider op deze reis terug.
Opgave via petrusenpaulusleiden@
gmail.com, graag vóór 1 november.
Op donderdag 21 november is een
voorlichtingsavond.
Jan Akerboom en Dé Steures

Gastvrijheid
“Alle gasten die aankomen moeten worden
ontvangen als Christus
zelf”. Deze zin, afkomstig uit de Regel van de
Heilige Benedictus, geeft
een mooie ingang. Wat
betekent dit eigenlijk,
gastvrijheid? Hoe ontvangen wij God en onze
medemens?
Onze parochie is een mooi voorbeeld
van een plek, waar parochianen,
gelovigen en vreemdelingen welkom zijn. De deur staat open, als
er iemand aanklopt wordt er open
gedaan. Naast de wekelijkse vieringen zijn er lezingen, activiteiten en
werkzaamheden die hopelijk ook uitnodigen om eens mee te doen. Niet
alleen in de actie, zodat we ervaren
dat we allemaal gast zijn, maar
hopelijk ook om in die ruimte te mo-

gen ervaren dat God je uitnodigt. Hij
is de gastheer. Hij nodigt je uit tot
samen zijn.
En dat brengt me tot mijn eigen gastvrijheid: laat ik voldoende tijd om in
mijn hart mensen te ontvangen? Mag
de deur een klein beetje verder open
staan om niet alleen vrienden en
bekenden maar ook de vreemdeling
die aanklopt, binnen te laten?
Een mooie plaats om gastvrijheid te
ervaren zijn de gastenverblijven bij
kloosters en abdijen. Daar is ieder

Oproep: wie herkent dit vaandel?
Onlangs heb ik van een relatie voor Museum Greccio een
missiekoffer gekregen. Hierin zitten alle attributen, die
een missionaris in de missie nodig heeft, zoals kazuifel,
kelk,etc. Daarnaast trof ik ook een vaandel aan met een
levensgroot Maria beeld erop geborduurd. Daar gaat het
nu om. Ik heb geprobeerd terug te vinden waar dit vaandel vandaan komt. Niemand weet hier een antwoord op
te geven. Het vaandel is groot. Ongeveer 1 bij 2 meter.
In de geborduurde tekst staat onder meer ‘LEIDEN’.
Ik heb al overal gezocht, maar niemand kan mij hier
iets over vertellen. Daarom doe ik een beroep op onze
lezers. Kan iemand mij vertellen waar dit vaandel vandaan komt? Bel of mail naar
071 514 03 81 of janvanloonsr@casema.nl. Vrede en alle goeds, Jan van Loon

die aanklopt welkom voor enkele
dagen van stilte
en bezinning.
Meedraaien in het
ritme van de zusters of broeders.
Wie daar interesse
in heeft zou eens
kunnen kijken op
deze website www.knr.nl/organisatie/gastenverblijven.asp.

S. van Grieken

In gedachten
Gebed om Vrede
wij wachten op het wonder God
het wonder van de echte Vrede
verlangen daarnaar blijft groeien
er wordt al zo vaak om gebeden
heel veel mensen leven in angst,
in oorlog, vervolging en pijn
wij zien dagelijks onrecht gebeuren
er moet toch een oplossing zijn
wij wensen elkaar de Vrede van
Christus,
maar willen die ook graag delen
met alle mensen en kinderen in nood
en U weet God dat zijn er zovelen!
wij willen U daarom nu vragen
met Uw Geest ons aan te raken,
zodat wij samen met elkaar
Uw Vrede waar kunnen maken…
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - September | Oktober 2019
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Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Echt iets lekkers!

P A S T O R A A L

“Jezus veroordeelt
de dienstbare houding niet,
maar wel de bezorgdheid
waarmee we soms leven.”

Paus Franciscus

C.G.J. Onderwater
BROOD- EN

Crematie- en uitvaartverzorging

BANKETBAKKERIJ

T E A M

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

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

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

Basisscholen
RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

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

De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24

Leven vanuit de genade van de Heer
Even niets! Rust, bezinning en vertier. We hebben de
vakantieperiode beleefd. Ieder op zijn of haar eigen
manier. Een vol jaar hebben wij achter ons gelaten, met
allerlei activiteiten, bezigheden en verplichtingen.
Het nieuwe werkjaar staat weer voor de deur.
De agenda loopt aardig al weer vol met een tal van activiteiten
en verplichtingen. Telkens weer de opdracht om goede keuzes
te maken. Waar kiezen wij voor? Zovele keuzes dat we er door
worden overspoeld en dat kan het menselijk leven jachtig
maken. We willen veel, maar kunnen lang niet alles.

Luisteren naar zijn Woord
Jezus is te gast in het huis van Martha en Maria. Maria zit aan
de voeten van Jezus en luistert naar zijn woorden. Martha
wordt in beslag genomen door het bedienen.
‘Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk om veel dingen.
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en
het zal haar niet ontnomen worden’.
Jezus prijst het gedrag van Maria, niet dat hij tegen gastvrijheid is en tegen dienstbaarheid. Maar laat je niet meesleuren
door alles wat je te doen hebt, luister eerst naar de stem van
de Heer om de taken in het leven die je hebt te doen goed te
kunnen uitvoeren.
Zitten aan de voeten van de Heer betekent, dat wij mogen
leven vanuit zijn genade, zijn liefde en zijn goedheid.
Iedere zondag luisteren wij naar Zijn Woord en vieren wij de
Eucharistie, mogen wij aanzitten aan de Tafel van de Heer:
aan zijn voeten neerzitten!

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

Agenda loopt weer vol

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

Onze agenda zal weer vollopen
met een tal van activiteiten
die allemaal gedaan moeten
worden.
En die moeten ook gedaan
worden. Maar wij zijn geen
pelagianisten. Pelagius leefde in de vierde eeuw en verkondigde dat de mens moest vertrouwen op zijn eigen wil en de
goede werken en minder op de genade van God!

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
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

Markt in de Petrus
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u tussen 10.00
en 11.00 uur boeken, cd’s, dvd’s en grammofoonplaten
inleveren in de zaal naast de Petruskerk. De verkoop is
op 9 en 10 november. Meer info op pagina 16.
4
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Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
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

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Geloven is dus niet een soort scoreformulier, met de eigen
economie van de verlossing. Ik ben zoveel keer naar de Mis
geweest en heb zoveel goede werken verricht! We mogen
leven vanuit Gods genade, die stelt ons in staat daden van
liefde voort te brengen. Vanuit die gedachte mag mijn agenda
vollopen! En de uwe, de jouwe?
Pastoor W. Broeders

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

Verder na de vakantie
Na het voorstellen van drie nieuwe bestuursleden in de
afgelopen nummers van dit parochieblad, is het voorraad
helaas op. Voor het geval u de draad een beetje kwijt bent
(vrij normaal na de vakantie) zet ik het parochiebestuur
nog even op een rijtje:
Voorzitter(s): pastoor Broeders en pastoor Smith, vicevoorzitter: vacature, Secretaris: Machiel Kleemans, penningmeesters: Saskia van Grieken en Stefan Tax, Regio Noord (Joseph
en Lodewijk): Ruud Stuurman, Regio Zuid (Hartebrug, Lam
Gods en Petrus): Maurice Jongmans, Regio Oost (Sint Jan,
Goede Herder, en Laurentius): vacature, Gebouwen: vacature.

Interesse of suggesties?
Ikzelf ben vertrekkend vicevoorzitter, maar nog niet vertrokken
bij gebrek aan een opvolger. Is deze functie wel nodig met maar
liefst twee voorzitters? Lastig om van jezelf te zeggen dat je
nodig bent, maar beide pastoors – van wie één parttime – hebben geen tijd om veel bestuurswerk te doen. Zorgen dat alles
zakelijk goed loopt en alle contacten onderhouden worden binnen en buiten de parochie vereist afstemming en dus tijd.
In de parochies om ons heen is het niet veel beter. Ook daar zijn
vacatures. Dat is niet goed en betekent nog meer werk voor de
overblijvers. We hopen dan ook dat de vacatures snel worden
gevuld. Heeft u interesse of suggesties, horen we dat graag!

Gebeurde er nog wat in de vakantietijd?
De zondagvieringen gingen gewoon door, en dat is al een
prestatie want ook de pastoors hebben het nodig even tot rust
te komen en dan moeten er vervangers gevonden worden.
Pater Van Ulden was op zijn post gebleven en pater Moons was
bereid een aantal malen in te springen net als pater Lindeijer,
dus mede dankzij de paters was er elke zondag een viering!
Ook de lekenvoorgangers mogen dankbaar vermeld worden.
Toch treft men soms een dichte deur: een Koreaans stel was
door hun hotel ‘Haagsche Schouw’ op zondagmorgen naar de
overkant gestuurd,
waar ik iets na elven
de deur van de Maria
Middelareskerk aan
het sluiten was na de
viering. Ze dachten
dat de Mis met
Gregoriaanse gezangen om 11.15 uur
zou beginnen, maar
daarvoor moesten ze
naar de Hartebrugkerk. Heb ze snel in de auto geladen en iets
te laat voor de kerkdeur aan de Haarlemmerstraat afgeleverd;
dat kan gelukkig op een stille zondagmorgen in de vakantie!
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter 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.

Jeugdige groei boven ons
hoofd
Lange tijd heeft de scouting St. Jozef de zolder boven De Ridderzaal gebruikt. Daarna gebruikte stichting JP2 / Twitteren met God de
zolder als studio voor het maken van films voor
diverse projecten. Nu krijgt de zolder weer een
jeugdige bestemming: hij wordt ingericht voor
de Catechese van de Goede Herder. Het aantal deelnemende kinderen blijft groeien. Dit
seizoen verwachten wij dat 52 kinderen hieraan deelnemen. Meer dan een dozijn van dit
aantal is nieuw. Voor al deze kinderen bieden
de Pastoriezaal en het Binnenhof niet meer
voldoende ruimte. De groep van 9 tot 12 jaar
gaat nu een deel van de zolder gebruiken.
De Tienergroep krijgt een ander deel van de
zolder als eigen honk. We kunnen zeker wat
helpende handen gebruiken om de zolder
gebruiksklaar te maken!

Paul van der Lee

elke rij van 10 Weesgegroetjes een moment uit
het leven van Jezus en Maria. Deze momenten
(mysteries) zijn geplaatst op bepaalde dagen
van de week:
Blije momenten (geheimen) op maandag
en zaterdag: begroeting van de Engel Gabriël,
Maria’s bezoek aan Elisabeth, geboorte van
Jezus, Jezus wordt opgedragen in Tempel, de
twaalfjarige Jezus wordt teruggevonden in de
tempel.
Droeve momenten op dinsdag en vrijdag:
Jezus’ doodsangst, Jezus wordt gegeseld, met
doornen gekroond, de Kruisdraging en het
sterven aan het Kruis.
Lichtvolle momenten op donderdag: Jezus
wordt gedoopt in Jordaan; de bruiloft in Kana;
Jezus verkondigt het Rijk van God; Jezus verandert van gedaante op Tabor; Jezus stelt de
Eucharistie in.
Glorievolle momenten op woensdag en
zondag: Jezus is Verrezen; Jezus stijgt op ten
hemel; de H. Geest daalt neer over de apostelen; Maria wordt in de hemel opgenomen;
Maria wordt gekroond tot koningin van hemel
en aarde.

Annelies Cremers

Oude Foto …
Deze oude foto werd ons aangereikt door
Saskia van Grieken. Uit het jaar 1925. Is het
de architect Van der Laan zèlf die daar staat?

Links staat nog een werker op een ladder. Een
prachtige foto van een gebouw om zuinig en
trots op te zijn.

Haïti – 2e zondag van de Maand
Er is een nieuwe formule bedacht om de parochieband met pastoor Verdieu regelmatig
onder de aandacht te brengen. Elke tweede
zondag van de maand willen we kleinschalig
niet-commerciële dingen verkopen. We startten met de pennenactie, daarna volgde de walnoten-actie en tegen Sint en Kerstmis verkopen we Afrikaanse kunstnijverheid. We denken
hiermee uiteindelijk in een jaar een substantiële bijdrage te leveren aan de schoolkosten van
Estreline en Jerome. Voor kleine bedragen iets
nuttigs of leuks kopen, is voor veel mensen te
doen. Enkele woorden uit een mail van pastoor
Verdieu:
“Ik dank nog steeds alle gulle gevers voor het
aanleggen van de putten. […] Daarnaast is de
sociaal-politieke en economische situatie van
het land in een impasse beland. De onzekerheid slaat om zich heen. Een pastor van het
Bisdom was geraakt door een projectiel op zijn
rechter bovenbeen. Hij kan helaas niet worden
geopereerd. […] In de hoop dat jullie begrijpen
wat wij meemaken, groet ik u,
Werkgroep MOV

Extra aandacht voor
7 sept en 5 okt:
1 sept en 6 okt:
8 sept en 13 okt:
11 sept + 9 okt:
21 sept:

Hoe bidden we de Rozenkrans?
In oktober bidden we elke dag de Rozenkrans
om 19.00 uur; op woensdag om 18.30 uur.
Probeer eens te komen, want Maria brengt ons
vooral dán steeds naar Jezus.
De Rozenkrans opent met het Kruisteken, de
Geloofsbelijdenis en het Onze Vader. Daarna
roepen we Maria aan als:
dochter van God de Vader
moeder van God de Zoon
bruid van God de H. Geest
Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest …
Daarna volgen 5 x 10 Weesgegroetjes met vóór
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Regio Noord

23 sept:
1 okt:
2 nov:

Pater Pio gebedsgroep
korte Aanbidding na de
Mis
Haïti-zondag (zie boven)
Sint Josephwoensdag
Landelijke Pater Pio dag in
Den Bosch, Lucaskerk
Start Alpha
Start dagelijkse Rozenkransgebed (zie links)
10.30 uur Mis Allerzielen

Vaste Missen
Zondag

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

Woensdag

18.30 uur Aanbidding
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 - September | Oktober 2019

Gezinsgroep
Annamaria, Elisabeth, Margaretha en Wies
organiseren samen de gezinsactiviteiten in
de parochie. Annamaria is getrouwd met
Massimo en heeft drie kinderen. Zij komen uit
Italië en Annamaria helpt bij de Catechese van
de Goede Herder. Elisabeth is getrouwd met
Jan en heeft vier kinderen. Elisabeth is verpleegkundige en geniet van kletsen met vriendinnen. Wies is getrouwd met Daan en heeft
een zoon. Ook Wies is verpleegkundige en zij
werkt op de Intensive Care-afdelingen van het
LUMC. Margaretha is getrouwd met Yacob en
heeft drie kinderen. Margaretha speelt viool
in een orkest en dirigeert het Lodewijk koor,
samen met Anne Bakermans.

Regio Noord

“Met veel plezier
zie ik nu weer een
complete Jacobus
major. Graag wil ik
iedereen, die hieraan meegewerkt
heeft en de donateur heel hartelijk
bedanken.” “U liet
mij ook het portret
van paus Paulus
de VI zien op zijn
nieuwe sokkel en
plaats. Ik heb het
De maakster met haar
portret met veel
man onder Jacobus
toewijding gemodelleerd tijdens de grote aandacht van de
media voor de verkiezingen van zijn twee opvolgers paus Johannes Paulus I en II.”

Paus schrijft brief aan de Kerk
van Duitsland

Wies, Margaretha, Elisabeth en Annamaria
Op 27 september 2019 zal het nieuwe jaar van
de gezinsactiviteiten om 20.00 uur worden
geopend met een Italiaanse borrel op een nader te bepalen locatie. Alle jonge echtparen
én echtparen met thuiswonende kinderen zijn
van harte welkom!
Margaretha Mijhad

Het ontgaat ons misschien een beetje wat er
in het buurland in de Katholieke Kerk allemaal speelt. Ook in dit grote land is het een
periode van crisis. Het aantal kerkuitschrijvingen is enorm, het aantal roepingen laag en
men zoekt ‘oplossingen’ daar waar de Heer
ze niet geeft. De situatie is zo zorgelijk dat
de paus besloot een brief te schrijven aan de
katholieken in Duitsland. Zijn woorden zijn
bemoedigend en wijzen een weg, die in twee
begrippen samen te vatten is: Blijf in eenklank
met de Wereldkerk én Ga evangeliseren.

Extra aandacht voor

Bij de buste van Paulus VI

Maakster van de beelden op visite
Geheel onverwacht stond op 1 juli 2019
mevrouw Heidemarie Groeneveld-Kordt met
haar man en zoon voor de deur. Zij heeft
de buste van Paus Paulus VI en het Sint
Jacobusbeeld boven de ingang gemodelleerd.
Mw. Groeneveld-Kordt was blij met de recente
restauratie van het Jacobus-beeld:

Di. 3 sept, 8 okt en 5 nov:
Bezinningsavond Opus Dei dames
Wo. 18 sept en 16 okt:
Bezinningsavond Opus Dei heren
Za. 21 sept: Landelijke Pater Pio dag in
Den Bosch, Lucaskerk
Ma. 23 sept: Start Alpha
Vr. 27 sept: Italiaanse gezinsborrel (zie boven)
Di. 1 okt: Start Rozenkransgebed vooraf aan
de Avondmissen, om 18.40 uur
Zo. 20 okt: Hoogfeest van kerkwijding

Vaste Missen
Zondag

10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn / Nl. met
kinderwoorddienst en erna koffie

Enkele citaten uit deze brief:
“Daarom is het, zoals uw bisschoppen al
benadrukt hebben, noodzakelijk de eerste
plaats van de evangelisatie terug te winnen,
om de toekomst met vertrouwen en hoop te
bezien, want de Kerk, draagster van de evangelisatie, begint daarmee door zichzelf te
evangeliseren.” (uit nr. 7)
“De Wereldkerk leeft in en door de deelkerken,
zoals de deelkerken in en door de Wereldkerk
leven en bloeien; als ze van de Wereldkerk gescheiden zouden zijn, zouden ze verzwakken,
bederven en sterven.” (uit nr. 9)
Pastoor Smith

Torenhoog …
Deze zomer was de Lodewijk op de zaterdagen open tussen 13.00 en 15.00 uur. Heel
wat mensen liepen even binnen en waren
onder de indruk van de stilte en de lichtinval,
die de Lodewijk op zijn mooist toonde. Zaterdag 17 augustus was ook de toren open. Zo’n
zestig mensen zijn naar boven geklauterd om
Leiden en mogelijk hun eigen huis eens vanuit
‘den hoge’ te zien.

17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession
18.00 uur English Mass

Door de Week
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00 uur
19.00 uur (Tridentijnse Mis)
9.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
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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DE GOEDE HERDER
paro

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

ch

Uitvaartverzorging

ie

ke

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

rn

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.

Levendaal 103 - Leiden

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

Welkom in onze kerk

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12

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

Dag en nacht bereikbaar

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

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

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

O

Parochiestartdag 2019

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.

E

Sinds begin juli is het mogelijk om De Goede
Herderkerk ook tijdens een aantal dagdelen
in de week te bezoeken. Daarmee is een al
langer gekoesterde wens, om de kerk vaker
open te stellen voor belangstellenden, nu eindelijk gerealiseerd. Bij de herinrichting van de
kerk is in het ontwerp al rekening gehouden
met de mogelijkheid om een dagkapel open
te stellen zonder direct toegang te geven tot
de gehele kerk. Bezoekers hebben nu dus toe-
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D

E

De jaarlijkse Parochiedag van Parochiekern De Goede Herder is dit jaar weer
een echte startdag na de zomervakantie!
Zondag 22 september beginnen we met een
Eucharistieviering waarbij onze vier koren samen de muzikale ondersteuning verzorgen.
Pastoor Broeders gaat voor in deze viering. Uiteraard is er na afloop in het Atrium koffie en
thee met de bekende baksels. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan uw bijdrage te leveren. Daarna volgt een gevarieerd programma
met verschillende optredens (o.a. van ons Tiener-koor) en presentaties. De MOV-groep zal in
ieder geval iets vertellen over de contacten
die er zijn met Exodus in het kader van de
diaconie. Van harte welkom!

Kunstroute en
Monumentendagen
Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net
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gang tot de corridor, waar
ook gelegenheid is om een
kaarsje op te steken bij
Maria en de kerk te bekijken
vanachter het glas. Voorlopig is tijdens de openingstijden van ons secretariaat
ook de kerkdeur aan de
Hoge Rijndijk open: iedere
maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend. Incidenteel
wordt aan passanten ook
op andere tijdstippen deze
mogelijkheid geboden, bij
voorbeeld tijdens koorrepetities. Met een bord bij
de ingang wordt men
daartoe uitgenodigd.
Op basis van de ervaringen in de komende
maanden wordt bekeken of de openingstijden mogelijk verruimd
worden of uitgebreid
naar andere dagen van
de week.

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.

Door-de-weekse vieringen
Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel:
Woord- en gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand:
10.00 uur Eucharistieviering
met pater L. van Ulden o.f.m. 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 7 september en
5 oktober. Voor aanmeldingen en vragen kunt
u contact opnemen met Miep Vroonhof, tel. 071
589 16 26.

Overleden
Juni

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

Regio Oost

Op zaterdag 14 en zondag 15 september (van
11.00 tot 16.30 uur) biedt het Atrium van De
Goede Herderkerk gastvrijheid aan een aantal
kunstenaars die hier exposeren in het kader
van de Zoeterwoudse Kunstroute. Toevallig
valt dit samen met de Open Monumentendag.

Vandaar dat bezoekers ook van harte welkom
zijn om ons fraai gerestaureerde kerkgebouw
te bezichtigen. Er is een kleine expositie te
bewonderen van liturgische gewaden en kerkschatten en er zijn vrijwilligers aanwezig om
waar nodig uitleg te geven.

3
5
28

29


Elisabeth Maria Degger
97 jaar
Elisabeth Everdina Romijn-Goddijn
88 jaar
Johanna Hermina van den Broek-Vergne
92 jaar
Johanna Alida Maria van de Laarvan den Heuvel 77 jaar

1
1

5
12

28

Maria Johanna Feitsema-Weverling 90 jaar
Mathilda Wilhelmina Eduarda Bots-Damen
90 jaar
Johannes de Vriend
92 jaar
Anthonius Jozef Hendrikus Maria Hilders
80 jaar
Hendrik Meijers
78 jaar.

Juli

Gedoopt

Op 10 juli :
Johannes Khawan, geboren 10-7-2010
Ahlam Khawan, geboren 1-3-1991.

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.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
Rondom de Kerk - September | Oktober 2019
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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.

De nazomer
Nu de zomer ten einde loopt zijn er misschien
vele rondjes gefietst. Genietend van het buitenleven, van de ruimte, de natuur. Zomaar
rijdend door het mooie landschap. Even zorgeloos als een kind. Nu weer terug in het
alledaagse leven. Het leven vraagt actie en
inzet maar als we denken: ‘Wat kan ik doen’
of ‘het is allemaal ver van mijn bed’, dan blijft
het zoals het altijd is geweest, worden we
steeds kleiner en vallen normale dingen weg.
Stop daarom met denken en schaar je in de
eindeloze rij van mensen die wel wat doen,
dan draag jij je steentje bij, hoe klein en
onbeduidend het soms ook mag lijken. Maar
dan zijn wij wel een gemeenschap van naasten die elkaar steunen en God dienen.

Margreet Onderwater, gebedsleider

Even voorstellen:
Chantal de Koning, pastoraatgroep
‘Wat is de kerk voor jou?’ vroeg onze pastoor
Walter Broeders, toen ik voor het eerst deelnam aan een bijeenkomst van de pastoraatgroep. Ik had willen zeggen: “een ontmoeting
met mijn wezen”, maar dat zei ik niet. Ik hield
mijn antwoord algemeen: “de gemeenschap”,
antwoordde ik. Ik was dus weer eens niet
direct, ik draaide eromheen. ‘Mijn wezen’ heeft
te maken met mijn voorouders en verwanten
of andere overledenen die blijvend ‘n stukje
in mij zitten. Ik gedenk hen en onder meer

Monumentendag 14 september
vanaf 10.00 uur

Open dag 15 september

Piëta uit Christus Dienaarkerk
verhuisd
Het beeld van de H. Maria met op haar schoot
het lijk van haar zoon Christus (de Piëta) is verhuisd van de Christus Dienaar kerk naar de Sint
Jan en heeft een plekje gekregen in een van
de oude nissen van de ruïne van de Sint Jan.
(achter de huidige kerk). Het beeld is in 1931
gemaakt door de bekende Nederlandse beeldhouwer Marie Silvester Andriessen (1897-1979)
en heeft van 1932 tot 1970 gestaan in de Kruisherenkerk aan de Vrouwenweg. Door afname
van het aantal priesterstudenten bij de orde
van de Kruisheren moest men besluiten het
klooster en de kerk te verkopen. In 1967 zijn de
parochies Sint Jan’s Onthoofding en de Heilige
Kruisverheffing gefuseerd en ter vervanging
van de Kruisherenkerk werd in de wijk Westwoud de Christus Dienaarkerk gebouwd. In
1970 is de Piëta, net als het Heilig Hartbeeld en
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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 van 10.00 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.

daarvoor kom ik naar de kerk. Ik ben dankbaar voor wat mij gegeven is. De kerk is voor
mij een leerschool maar heeft Jezus de kerk
zo bedoeld? Ik weet meer niet dan wel. Ik heb
veel vragen. Is bijvoorbeeld sponsoring toegestaan voor de kerk? En geloof ik in de Goddelijke openbaring? Laten we het hier voorlopig
bij houden. O, ik ben overigens 61 jaar. In 1963
ging ik zo met mijn vader naar de kerk.

De renovatie van de Sint Jan nadert haar voltooiing. Ook de rouwkamer is nu klaar voor
gebruik. Tijdens de viering op zaterdag 14 september, zal pastoor Broeders de rouwkamer
inzegenen. Reden om op zondag 15 september de deuren van de Sint Jan open te zetten
en iedereen die dat wil gelegenheid te geven
om te bekijken wat er tussen januari 2017 en
nu is gerealiseerd. In het weekend van 14 en
15 september zijn ook de Open Monumentendagen en is in Zoeterwoude de Kunstroute.
Daar haken we graag bij aan. De prachtige
muurschildering achter het altaar, de unieke
kruisweg van Theo Molkenboer en de historische schilderijen van de parochie op de koorzolder, rechtvaardigen een plekje in de kunstroute. Daarnaast zijn ook de Kruiswegstaties
van stof uit de Christus Dienaarkerk, 14 praKtige handwerken, in de Sint Jan te bezichtigen.
Iedereen is welkom op zondag 15 september
tussen 11.00 en 16.30 uur.

het beeld van de H. Odilia overgeplaatst van de
Kruisherenkerk naar de Christus Dienaarkerk.
De H. Odilia kreeg al eerder een plekje achterin
de Sint Jan en de Piëta heeft nu dus een eigen
‘kapelletje’ achter de Sint Jan gekregen. Een
mooie herinnering aan zowel de Kruisherenkerk als aan de Christus Dienaarkerk.

Ook dit jaar is de H. Laurentiuskerk weer opengesteld. Het Thema is ‘Plekken van Plezier.’ In
de kerk zijn er vele plekken van plezier te beleven: doopviering, 1e H. Communie, carnavalviering etc.
Er worden rondleidingen gegeven zowel in de
kerk als buiten op ons kerkhof. Het kerkhof
is op 11 augustus 200 jaar geleden ingewijd!
Op het kerkhof is ook een urnen-bewaarmuur
plus een asstrooi-plek. Zie ook de foto’s verder
op deze pagina. Wij, met onze vrijwilligers, geven u graag een plezierige rondleiding. U bent
van harte welkom.
Het vrijwilligersteam
H. Laurentiuskerk Stompwijk

Weekendvieringen

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

Familieberichten
Overleden
20-06
04-07

Wil Schuur	
Mirjam van der Zee

77 jaar
39 jaar.

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

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

Misintenties en overige zaken

NL95 INGB 0000 271 753
t.n.v. HHPP Sint Jan
(geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door voordat u per bank betaald, bankafschriften worden maar 1x per maand
door de bank verstrekt).

Organisatie

Pastoraatgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Chantal de Koning

Beheercommissie

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

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n
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Regio Oost

Ruimte
voor het
uitstrooien van as
Het kerkhof van de H. Laurentiuskerk wordt
steeds mooier en gevarieerder. Zo is er nu ook
een veldje gemaakt waar as van overledenen
kan worden uitgestrooid. Er was vraag naar, en
er was nog een mooie plek in het verlengde
van het columbarium.
In deze urnenmuur hebben al een aantal
urnen hun plaats gevonden. En nu dus het
veldje. Onze, zes jaar geleden overleden,
pastoor van der Plas was een echte voorstander van deze dingen. “De overledenen moeten bij de levenden kunnen blijven”, was een
van zijn uitspraken. Niet schudden, maar het
kerkhof uitbreiden stond bij hem voorop. Op
1 augustus waren Arie van Leeuwen en Joost

Wijkcontacten vieren het 25-jarig bestaan
De Wijkcontacten in onze parochie doen ziekenbezoek en brengen een bezoekje bij een
Communicantje, bijzondere verjaardag of huwelijksjubilea. Met de Kerst verzorgen we met
elkaar de Kerststukjes die zieken en ouderen boven de 80 jaar dan krijgen. Bij een geboorte
komt de wijkcontact langs met een geboortemand, waar de ouders een cadeautje uit mogen
zoeken. Ook bij een overlijden kan het fijn zijn om bij de familie langs te gaan, als teken van
medeleven. Op vrijdag 28 juni kwamen alle 18 wijkcontacten bijeen voor het vieren van het
25-jarig bestaan, in het Grand Cafè in De Bles. Het was een gezellig weerzien voor sommigen,
want de personen die het in 1993 opgezet hebben waren ook uitgenodigd. Dat waren de dames
Riet v.d. Ham, Trees van Santen, Bep v.d. Voort, Thea Gehrmann en Rosina Hilgersom. Mevrouw
V.d. Ham had voor drie personen in het bestuur: de voorzitster, secretaresse en penningmeester
een mooi bloemetje meegebracht. Ook werden bloemen uitgereikt aan de vier dames die op de
achtergrond nog hand- en spandiensten vervullen. We begonnen de feestelijke avond met koffie
en een heerlijk gebakje en het budget liet het ook nog toe om te trakteren op enkele drankjes
met een bittergarnituur erbij. Intussen werd er vooral gezellig bijgekletst en was iedereen het
er over eens dat het een leuk idee was om dit eens vaker te doen. Inmiddels was ook diegene
aanwezig die een groepsfoto zou maken en dat kon mooi op het terras. Wel jammer dat enkele
wijkcontacten verhinderd waren. Rond 22.30 uur sloten we deze leuke bijeenkomst af. Onze
dank gaat uit naar de PCI voor hun eenmalige bijdrage aan deze avond. 
Annie van Rijn

van Bemmelen druk in de weer. En het is een
plaatsje geworden van 1.50 m. bij 5.50 m. In
een ochtend was het klusje geklaard. Dezer
dagen zal het worden ingezegend waarna het
kan worden gebruikt.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Secretariaat Laurentiuskerk
Stompwijk verhuisd
In Stompwijk is bij de kerk het Secretariaat,
waar alle lopende zaken worden gedaan om
de kerk zo goed mogelijk te beheren. Dat
Secretariaat zit in de pastorie. Allereerst kwam
de bovenwoning voor verhuur beschikbaar,
nu sinds kort zit er ook de Stompwijkse huisarts plus de fysiotherapeut. Ook kan men er
terecht voor bloedprikken. Al deze verhuren
zijn voor de kerk een welkome bijdrage om
onze kerk te kunnen blijven gebruiken. Voor al
het medische gebruik wordt nu de ruimte van
het Secretariaat toegevoegd aan de artsen.

Inmiddels is ons plaatselijk krantje (De Dorpsketting) verhuisd naar het Kulturhus. Hun ruimte is nu opgeknapt en de bestemming wordt
dan: Secretariaat Laurentiuskerk. Hier bent u
van harte welkom.

Secretariaat medewerker Rienus Odijk

Familieberichten
Overleden:
31 mei Nico van den Bosch 

85 jaar

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenkalender van 9 september tot en met 2 november 2019

In de komende tijd zijn
er weer veel vieringen en
activiteiten in en vanuit
onze kerken waarbij u
van harte welkom bent!
De gele folder ‘Geloofsvorming en verdieping’
in het najaar ligt achterin de kerken.
Weekendvieringen staan
op pagina 22 en 23,
jongerenactiviteiten ziet
u op pagina 20-21.

Bedevaart naar Heiloo
Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn genade en bescherming verleent door zijn
gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd als O.L.V. ter Nood,
de Moeder die alle noden en zorgen van de mensen kent. Zij hoort
elke stem, ook de zwakste. Op woensdag 18 september kunt u
ook vanuit Leiden mee naar dit heiligdom, georganiseerd door de
Haagse Bedevaarten. Tijdens deze bedevaart is ook een H. Mis met
wijding van de bedevaartkaars op het Heiligdom. Na de lunch in Heiloo is er een plechtig
Lof in de Sint Adelbertabdij in Egmond. Daar kunnen ook de gekochte devotionalia worden
gezegend. Na een diner in Haarlemmerliede is de verwachte thuiskomst rond 21.00 uur. De

September
9 Hoe staan we ervoor als Kerk?
In Nederland, in Europa en de wereld. Antoniuspastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door Bas van Pampus pw.

Zijlpoortlezing
Zondag 20 oktober om 15.00
uur houdt Korrie Korevaart
de Zijlpoortlezing, onder de
titel ‘Het laatste huis – over
de graven van Johan
Huizinga (1872-1945)’.
Dit jaar
is het
honderd
jaar geleden
dat het
boek
‘Herfsttij der
Middeleeuwen’ verscheen,
het meesterwerk van de
Leidse cultuurhistoricus Johan Huizinga.
Internationale roem en faam,
ook Huizinga was sterfelijk
en werd ergens begraven.
Korrie Korevaart, cultuurhistoricus en bestuurslid
van Terbinth (stichting voor
funerair erfgoed), vertelt die
middag een en ander over
zijn grafsteen en de bijzondere dingen daaromheen. Op
deze manier leren wij deze
‘beroemde Leidse Zoon’ nog
beter kennen. Het belooft een
interessante middag te worden. U bent van harte welkom
op Begraafplaats Zijlpoort.
De toegang is gratis.
12

Houd het eenvoudig: Uitleg

Sacramenten van 14.00 tot
15.30 uur in Josephpastorie. Door
diaken Clavel en Annelies Cremer

10

21

Oktober

22 Oecumenische Vredesviering

2

zie pagina 17

23 Start Alpha Zie rechterpagina

over God, De Heer, de
Kerk, het gebed, de
Biecht en de Eucharistie, Maria en eeuwig
leven. Ook op 7 en 29
november en in het
voorjaar. Van 20.00 tot
21.30 uur, Lodewijkpastorie. Door pastoor Smith.
Kopieën van teksten aanwezig.

De duivel, biechten, bekering, heiligheid? Petruspastorie, van 20.00 tot
21.30 uur. Door Bas van Pampus pw

13
14 Open Monumentendagen
Diverse kerken
zijn open. Zie voor
bijzonderheden
als exposities, inloop-orgelconcerten, de pagina’s: 9,
10, 11, 15 en 17

Wat zegt de paus over… Info bij

12 september. Ook op 3 en 24 oktober

27 Film en Spiritualiteit
Thema dit jaar: ‘Zorg voor de schepping’. Film: ‘The biggest little farm’.
In de Romanuszaal achter de
Hartebrugkerk aan de Lange Mare.
Van 19.15 tot 22.30 uur. Begeleiding
door Marlène Falke, pw.

15 Open Monumentendagen Zie 14/9
16 Hoe staan we ervoor als Kerk?
Info bij 9 september

17

28 Kerkproeverij Zie pagina 2 en 16

18 Eendaagse bedevaart naar
Heiloo Zie hierboven

29 Kerkproeverij Zie pagina 2 en 16
Vredeswake Zie pagina 19

19
20
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30

14 Houd het eenvoudig: uitleg

20 Zijlpoortlezing Zie linkerpagina

Thuis bidden en Bijbellezen
info bij 9 september

3 Wat zegt de paus over…
Info bij 12 september

21

15 Een katholieke inleiding op de
Heilige Schrift
Aan de orde komt onder meer: hoe
is de Schrift ontstaan? Schrift en
Traditie, de manuscripten, overzicht van OT en NT. Welke teksten
moet je gelezen hebben? Geweld in
OT? Is Genesis geschiedenis? Wat is
inspiratie? Graag een eigen Bijbel
meebrengen. Ook op 19 november,
17 december en in het voorjaar.
Van 20.00 tot 21.30 uur, Lodewijkpastorie. Door pastoor Smith

5

25

12 Wat zegt de paus over..

1

‘Alpha’ bestaat al meer dan 25 jaar. Steeds meer parochies
wereldwijd geven deze cursus, ook aan vrijwilligers, nieuwkomers, Doopouders, en trouwstellen. Er is ook nieuwe leergierigheid over het christelijk geloof opgekomen.
Alpha is daarop afgestemd. Alpha start in Leiden op
maandag 23 september. Tijdens de 11 bijeenkomsten komen alle belangrijke punten van het christelijk geloof aan de orde, met gesprek erna. Alpha is voor
iedereen en heel leuk om samen te volgen. Opgave en info
Bas van Pampus 06 52 24 68 26 of pwbasleiden@gmail.com
of pastoor Smith 071 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.
Zie de folders in de kerken, ook om door te geven!

4 H. Franciscusviering Zie pg. 1

24

26 Augustinus († 430) en
Adrienne von Speyr († 1967)

11

Alpha is leuk en leerzaam

kosten zijn rond € 69,- per persoon, incl. vervoer, koffie met
gebak, lunch, diner, groepsverzekering en bedevaartkosten
(porto, drukwerk, stipendia
e.d.). Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis deelnemen aan de
eendaagse bedevaart mits er een
betalende volwassene hen begeleidt. Aanmelding via www.
bedevaart.nl of bellen met de heer Dj.Bracke
010-414 95 77. Meer info op www.bedevaart.
nl of via dehaagsebedevaarten@gmail.com.

6
7
8
9 De Kerk van de 21 oecumenische Concilies

Hoe kan ik leven vanuit de
kracht van mijn Vormsel?

22
23
24 Wat zegt de paus over…
Info bij 12 september

25
26
27 Taizéviering Maria Middelareskerk, zie pagina 17 en 23

28

Een geschiedenis van alle conci29 Hoe kan ik leven vanuit de
lies, met de meest belangrijke
kracht van mijn Vormsel?
Begrepen we maar half wat we alledecreten. De 7 Concilies van voor
maal ontvangen hebben bij ons VormInfo bij 15 oktober. Ook op
het oosters schisma, en de 14
sel. Petruspastorie, van 20.00 tot
e
19 november
concilies nadien tot en met het 2
21.30 uur. Door Bas van Pampus pw.
Vaticaans Concilie. Ook op 13 no30 De werkelijkheid van de hemel
vember en 11 december. Van 20.00 16
en de hel Wat staat ons te wachten
tot 21.30 uur in de Josephpastorie.
17
na
dit leven hier op aarde? In de
Door pastoor Smith.
Josephpastorie, van 20.00 tot 21.30
10
18 Film en
uur. Door Bas van Pampus pw.
Spiritualiteit
Ook op 20 november
11
The good Lie. Info
bij 27 september
12
31 Tweedaagse sluitingsbedevaart

13

19

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.

Kevelaer zie www.bedevaart.nl

November
1 Allerheiligen Hoogfeest
Tweedaagse sluitingsbedevaart
Kevelaer Zie www.bedevaart.nl
2 Allerzielen
Gedachtenis van alle overleden gelovigen.
Rondom de Kerk - September | Oktober 2019
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HARTEBRUG
Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

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.

We beginnen weer!
Na een mooie zomer weer met frisse moed
aan de slag. Dat geldt voor iedereen en ook
voor de vele vrijwilligers in onze Hartebrug.
Het zou fantastisch zijn als zich ook weer
nieuwe medewerkers zouden melden:
Misdienaars, acolieten en kosters, schoonmaakhulpen, koffieschenkers, lectoren, koorleden, assistenten bij kinderactiviteiten, collectanten, gastheren, gastvrouwen. Genoeg
om een keuze te kunnen maken. Neem contact op met het Secretariaat en we brengen je
in contact met de juiste persoon!

• 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

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

Het Dameskoor neemt afscheid

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

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

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies
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
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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

Regio Zuid

Dirigent Jeroen
Pijpers
nam
na vijftien jaar
trouwe dienst
afscheid van
het Hartebrug
Dameskoor. In
2004 volgde hij de heer Heetveld op als begeleider van het op de zaterdagavonddiensten en
bij de rouw- en trouwvieringen. Jeroen heeft
deze taak met enthousiasme en veel plezier
op zich genomen en heeft de dames op een
uitstekend niveau laten zingen bij vele gelukkige en droevige gelegenheden. Het vergt
behoorlijk wat aanpassingsvermogen om uitvaarten te begeleiden. Er moet in korte tijd
een programma worden samengesteld en tijd
vrijgemaakt. Na de verhuizing van Jeroen naar
Warnsveld werd het er niet makkelijker op. Ook
de leeftijd van sommige dames begon een rol
te spelen. Inmiddels haaktem er heel wat af
of al de kerk uitgedragen. Op donderdag 15
augustus, het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, hebben ze met een mooi gezongen
Mis afscheid genomen van elkaar.
Hoe nu verder?
Natuurlijk willen we de zang in de Hartebrug bij
de rouw- en trouwdiensten laten doorgaan en
daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe

samenwerking in de Regio Zuid (Hartebrug,
Petrus en Lam Gods) van onze parochie. Nieuwe zangers en zangeressen zijn uiteraard van
harte welkom. Laat het weten aan het Secretariaat! hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Vrijwilligers onderscheiden
Victoria Twist en Gerard Zwarts zijn onderscheiden voor hun vele verdiensten voor
onze gemeenschap. Dit gebeurde na de gezamenlijke viering van Regio Zuid van het
Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus in
onze kerk eind juni. Op de Petruspagina 16
staan ze op de foto tussen de andere op die
dag gehuldigden in Regio Zuid.

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag
van de maand.
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering nadien
gelegenheid tot een biechtgesprek tot 13.30 uur.

Koffiedrinken na de Mis
Na de Mis op zondag 15 september, 6 en 20
oktober: koffiedrinken in de Romanuszaal.
Op de eerste zondag van de maand is er ook
een lunch voor de kinderen.

Inzameling Leidse Voedselbank

Houdbare producten kunt u achter in de kerk
inleveren op zondag 6 oktober. Steun via een gave
in het offerblok achter in de kerk kan ook.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Iedere woensdagmiddag om 13.30 uur,
gezellige ontmoeting met kaarten, sjoelen, etc.

Orgelconcert

Zaterdag 9 november 15.00 uur
Orgelconcert door de beroemde organist
Daniël Roth uit Parijs. Toegang 10 euro.

Getrouwd

6 juli 2019: Luana Graci & Massimiliano Ratenni.

In memoriam

In juli hebben we afscheid moeten nemen van
enkele belangrijke getrouwen van de Hartebrugkerk: Op vrijdag 5 juli overleed Jan de Vriend op

Filmavonden in de Romanuszaal
Een nieuw seizoen Film en Spiritualiteitmet, met
het thema ´Onze zorg voor de Schepping´ Zie de
pagina’s 12 en 13.

Open Monumentendagen 2019
Zaterdag 14 september
De kerk staat open om iedereen de gelegenheid te geven een kijkje te nemen, een kaarsje
op te steken of een rondleiding te volgen.
14.00 uur Inloopconcert door het Hartebrugkoor
15.00 uur Orgelconcert door Jan Verschuren
Zondag 15 september
De dagkapel blijft open na de Mis en er is live
orgelmuziek door Dick van Sinderen.

92-jarige leeftijd. Jan heeft heel veel betekend voor
de Hartebrug, zowel in het kerkbestuur als in het
bestuur van het Hartebrugkoor. Jan was een groot
liefhebber van het Gregoriaans en zong daar al jong
zijn partijtje in mee. Door zijn jarenlange ervaring
kon hij zelfs de dirigent vervangen als die met
vakantie was! Enkele jaren geleden ging zijn
gezondheid gestaag achteruit en het deed hem verdriet afscheid te moeten nemen van Hartebrugkoor
en de Schola Cantorum. Op donderdag 11 juli hebben we hem gepaste wijze uitgeleide gedaan met
zijn meest geliefde muziek en daarna is hij begraven op Begraafplaats Zijlpoort.
Op dinsdag 16 juli overleed George Gussenhoven
op 89-jarige leeftijd in Wijckerslooth. George was
vele jaren het gezicht van de Hartebrugkerk. Als
bestuurder en Leidse ondernemer kende hij veel
mensen en werd hij door velen gewaardeerd.
George hield alles in de gaten. Zat altijd vol plannen en hij zorgde er voor dat de kerk op tijd gerestaureerd werd en goed onderhouden. Hij wist de
vrijwilligers aan te moedigen op een vriendschappelijke manier. Achteruitgang van zijn gezichtsvermogen belemmerde hem daar aanvankelijk niet in,
maar later werd het toch te moeilijk om alle contacten ook met de kerk te onderhouden. Op dinsdag
23 juli namen we afscheid van hem in de
Eucharistieviering en in de Romanuszaal en vond hij
zijn laatste rustplaats op Begraafplaats Zijlpoort.

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

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

LAM GODS

Regio Zuid

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: alle werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: lcwvangoozen@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Vrijwilligersbijeenkomst
Als dank voor alle inzet in het afgelopen jaar, is
er op donderdag 12 september vanaf 17.00 uur
een vrijwilligersbijeenkomst met een hapje en
een drankje. Van harte welkom! Aanmelding
graag uiterlijk 9 september via secretariaat@
sintpetrusleiden.nl. Wij hopen op een gezellige bijeenkomst met elkaar. ’s Middags kan de
Sint Bavo in Haarlem worden bezocht. Vervoer
wordt centraal geregeld.
Pastoraatgroep en de Beheercommissie

Hartebrugkoor in de Petrus
Op 2 juni zong het Petruskoor in de Hartebrug,
omdat het Hartebrugkoor op reis was. Op
zaterdagavond 21 september is de situatie omgekeerd: het Petruskoor is dan op koorreis en
het Hartebrugkoor zingt dan in de Petrus. Theo
Goedhart dirigeert, Jan Verschuren speelt op
het orgel. Een mooie uitwisseling in Regio Zuid!

Misdienaarsuitje
Altijd zijn ze in touw om te helpen bij de H.
Mis: de Misdienaars. Voor een uitje als dank
is er een deurcollecte op zaterdag 21 september. Van harte aanbevolen! Onze groep misdienaars kan wat aanvulling gebruiken. Ben
jij enthousiast, hulpvaardig en heb je je Eerste
H. Communie al gedaan? Meld je dan aan via
miranda.elfrink@hotmail.com. Je bent van
harte welkom!

Seniorenontmoeting
Op woensdag 2 oktober is voor het eerst een
ontmoetingsochtend voor senioren in de pastorie. Inloop vanaf 10.15 uur, einde rond 11.30
uur. Het plan is elke eerste woensdag van
de maand samen met u koffie te drinken, te
praten over van alles en nog wat. Dat kan
ook duidelijk maken dat er bepaalde zorgen
zijn bij iemand, verdriet, maar ook vreugde,
noem maar op. Daar kunnen we dan met
elkaar voor bidden! We kunnen naar een
Bijbelverhaal luisteren en daarover in gesprek
gaan. Tot slot is er weer koffie of thee. Wij hebben er zin in en u, hopen wij, ook!
Namens de Locatieraad, Cathalijne Louwes

Tentoonstelling gewaden
Elke zaterdagavond is er een Eucharistieviering. Wat is de betekenis van de gewaden

16

Vrijwilligers onderscheiden
Pernelle Severijnen en Wil Witte staan
op de trap naar het altaar van de Hartebrugkerk tussen de vrijwilligers van de
Hartebrug en de Lam Gods die ook een
onderscheiding kregen: na de Regio
Zuid-viering van het Hoogfeest van de
HH. Petrus en Paulus in de Hartebrug.

Twee Gouden Hanen
Pernelle Severijnen en Wil Witte ontvingen dit jaar een Gouden Haan. Pernelle (tweede van
links) ontving de Haan voor haar jarenlange inzet bij de Doopvoorbereidingen, 1e H. Communie
en het H. Vormsel. Daarnaast is zij ook altijd bereid om een helpende hand te bieden waar dat
nodig is. Wil (tweede van rechts) kreeg de Haan opgespeld vanwege zijn activiteiten in het Kerkbestuur, de Cantorij en voor zijn inzet als beheerder van de kerk en pastorie. Verhuurzaken, begeleiding bij concerten e.d. horen daarbij. Van harte proficiat met deze verdiende onderscheiding.
De Pastoraatgroep en de Beheercommissie, tegenwoordig Locatieraad genoemd

en de materialen op het altaar? In het weekend van Kerkproeverij, zaterdag 28 en zondag
29 september (zie ook pagina 2, red.) is in onze
kerk een kleine tentoonstelling hierover. Kom
kijken en neem gerust mensen mee! Welkom
op zaterdag 28 september van 10.00 tot 12.00
uur, en op zondag 29 september van 12.00 tot
14.00 uur.
De Locatieraad

Boekenmarkt
Op elke eerste zaterdag van de maand kunt u
bij ons tussen 10.00 en 11.00 uur boeken, cd’s,
dvd’s en grammofoonplaten inleveren in de
zaal naast de Petruskerk. Wij verkopen alles

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.

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 11 sept. en 9 okt.

Rozenkransgebed

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

Pinksterviering

Maria Middelareskerk en OMD

Al bij binnenkomst
in de Antoniuskerk
zagen de parochianen
en
gemeenteleden
dat het een speciale
viering zou worden:
een grote duif ontworpen door Carel Bruens
en gemaakt door Jan
Akerboom, stond voor
in de kerk. Tijdens de
viering mocht iedereen een vlammetje (waxinelichtje) komen aansteken waardoor de wind
opstak en de Heilige Geest in beweging kwam
en zo de aanwezigen kon inspireren. Het was
hartverwarmend!

De kerk wordt dit jaar opgenomen in de route
van de ‘Openmonumentendagen’. (OMD). Op
zaterdag 14 september is de kerk geopend
van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag 15
september van 13.00 tot 17.00 uur.
Op openmonumentendagenleiden.nl leest u
meer over het programma, met o.a. inloopconcerten van Leidse koren ‘De Troubadours’
en ‘Vox Humana’ op zaterdag en een optreden
van kinderorkest BplusC op zondag.

Doopdata najaar

Bloemengroet voor Maria,
de Moeder Gods

In oktober kunt u op zaterdag tussen 10.00 en
11.00 uur bij de witte deur (links van de kerk)
bloemen afgeven voor bij het Maria-altaar. De
dames van de bloemengroep zijn dan aanwezig.

Overleden

Mevrouw Catharina Mizee – Beij
* 06-08-1931 † 29-05-2019
Weduwe van de heer Mizee
Mevrouw Mathilda Bots – Damen
* 21-06-1929 † 01-07-2019
Echtgenote van de heer Bots
Mevrouw Adriana Giezeman – Bel
* 29-07-1934 † 14-07-2019
Weduwe van de heer Giezeman.

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.

weer tijdens onze boekenmarkt op 9 en 10
november. De opbrengst van deze markt is
voor de eindejaars-maaltijd voor dak- en thuislozen, georganiseerd door De Bakkerij, het
Diaconaal Centrum. 
Werkgroep diaconie

De Doopvieringen zijn dit najaar op zaterdag
5 oktober en 30 november om 15.00 uur. De
voorbereidingsavonden zijn op dinsdag 24
september en 19 november om 19.30 uur in de
pastorie van de Petruskerk. Informatie en/of
opgave, mail of bel met Pernelle Severijnen:
pam.severijnen@planet.nl of 071 514 49 88.

Regio Zuid

Afscheid van Tammerly
Op zondag 23 juni hebben we afscheid genomen van Tammerly Nai Chung Tong, dirigente
van ons kinderkoor ‘De Vlammetjes’. Zeven
jaar heeft ze het koor met veel enthousiasme,
warmte en deskundigheid geleid en uitgebouwd tot wat het nu is. Tammerly is helaas
verhuisd naar Amsterdam. In de viering is ze
natuurlijk bedankt. De kinderen gaven een leuk
boek met herinneringen en bedankjes. Van de
parochie kreeg ze bloemen en de Lam Gods
kaars en pastoor Broeders sprak lovende en
geestige woorden; zeer verdiend!
Wij zijn zeer
gehecht aan de
geregelde vieringen met Kinderwoorddienst
en Kinderkoor;
dus de pastoraatgroep is op
zoek naar een
opvolger voor
Tammerly.

Labyrint lopen in de kerk
Wie in de grote kathedraal van Chartres is geweest, weet dat er in het vloeroppervlak een
enorm labyrint is verwerkt: Het is leuk om dit
als bezoeker of kerkganger te lopen, maar
het is meer dan leuk! Door dit te lopen, gebeurt er ook iets met het hart en het geloof
van een mens: je komt tot bezinning over je
leven. Welnu, de Protestantse gemeente
Leiden is in het bezit van zo’n labyrint,
getekend op een groot doek. Dit doek wordt
woensdag 18 september neergelegd in de
Maria Middelareskerk. Vanaf 19.45 uur is er i
nloop, en om 20.00 uur beginnen we. Na
afloop is er thee en gesprek. Info of opgave
bij dominee Ellis Ezinga, dsellisezinga@gmail.
com of tel. 06 23 49 04 29.

Oecumenische vredesviering
Op zondag 22 september aan het begin van
de ‘Vredesweek’ houden we traditiegetrouw
samen met de wijkgemeente een Vredesviering in de Antoniuskerk. Thema is: ‘Vrede
verbindt over grenzen heen’. Na afloop gaan
we met elkaar aan tafel, want ook samen eten
verbindt … en door als broeders en zusters de
maaltijd te delen brengen we vrede aan het
licht. Nadere informatie hierover hoort u binnenkort via de mededelingen.

Taizé-viering 27 oktober
Op zondag 27 oktober wordt om 19.00 uur in
de Maria Middelareskerk een Taizéviering
gehouden. We doen dit weer samen met de

Vrijwilligers onderscheiden
Jolien van der Leij en Nicolien Joziasse
zijn eind juni onderscheiden voor hun vele
vrijwilligerswerk. Op de foto op pagina 16
staat Nicolien, Jolien was verhinderd.

wijkgemeente. We willen een projectkoor vormen dat een paar avonden gaat repeteren.
Vindt u het leuk om Taizé-liederen te zingen?
Meldt u zich dan nu aan: op secretariaat@
lamgodsleiden.nl. Ook als u van buiten de Lam
Gods komt, bent u van harte uitgenodigd!

Doordeweekse vieringen
Antoniuskerk
Eerste vrijdag van de maand

De eerstvolgende vieringen zijn om 10.00 uur
op 6 september en 4 oktober met na afloop
koffiedrinken.

Maria-vieringen
Oktober is Rozenkransmaand. Iedere woensdag
in oktober bidden en zingen we in de Dagkapel
van de Antoniuskerk om 19.00 uur een half uurtje ter ere van Maria, Koningin van de vrede.

Gedoopt

Op zondag 4 augustus ontvingen Jason en
Michael Chen het H. Doopsel. De Doopplechtigheid vond plaats in de Antoniuskerk. We heten
Jason en Michael van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

Overleden

Op 23 maart overleed mevrouw Anna Maria van
Zijp-Zonneveld op de leeftijd van 97 jaar.
Haar afscheidsviering vond plaats op 30 maart
in de kapel van Begraafplaats Zijlpoort.
Op 27 juni overleed mevrouw Janny Tuithof.
Zij werd 97 jaar. Zij woonde in verzorgingscentrum Haagwijk. Haar afscheidsviering vond
plaats op 5 juli in de Antoniuskerk.
Op 1 juli overleed de heer Jacobus van Emmerik
op de leeftijd van 88 jaar. Hij woonde in serviceflat Rosenburch. Op 9 juli namen wij afscheid
van hem in een viering in de Maria Middelareskerk.

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

Weer meer Zomerbonnen aangevraagd

Afscheid Irene Swen

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

Wie heeft niet genoten van de
Watermolen 1,
prachtige muziek die Irene zo
2317 ST Leiden,
vaak op de piano gespeeld heeft?
071 521 28 58,
Chopin, Bach, Grieg, Händel… en
beheerder@
zo veel anderen. Naast piano heeft
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
Irene ook het orgel leren bespeDe Regenboog
zalen
www.deregen- Verhuur vanlen
4-20-50-100-250 om onze diensten te kunnen
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
begeleiden. Na vele jaren dienstVergaderingen
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Kerkelijk Centrum

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

Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten

baarheid op orgel en piano heeft
Irene op 1 september afscheid
genomen als organist/pianist.
Ook een musicus mag eens met
pensioen gaan! We zullen Irene in
het organistenteam gaan missen.
Ze wil gelukkig wel af en toe nog
een mooi pianostuk ten gehore

brengen als muzikaal intermezzo. De
een gaat, de ander komt… Onlangs is
Rieuwerd Buitenwerf toetreden tot de
organisten. Hij was al te horen afgelopen weken. Wij zijn daar heel blij mee!

Kliederkerk 6 oktober

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

Bijbelcursus: de Bijbel, hoe leer ik die kennen
Een zestal bijeenkomsten om wat wegwijs te worden in de Bijbel. De
inhoud is vooral gericht op mensen die wat meer van de opbouw van
dit levensboek willen leren kennen. Maar ook voor hen die nieuwsgierig
zijn naar de betekenis van woorden en getallen in de bijbel. Afhankelijk
van uw wensen wordt deze cursus in de middag of avond gegeven. Geef
u dus tijdig op via pastor.regenboog@gmail.com. Data dinsdag 1, 8,
15 en 29 oktober + 5 en 12 november. Tijd 13.30 tot 15.30 uur of 19.30
tot 21.30 uur. Leiding Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster.

Doe mee met de Wereldgebedsdag 2020!

Bijzondere Wereldmissiemaand oktober

In november start
de groep van vrouwen uit verschillende kerken in
Leiden met de voorbereidingen voor de
Wereldgebedsdag.
De Wereldgebedsdag van 2020 wordt gehouden op vrijdag
6 maart. De liturgie is gemaakt door
vrouwen uit Zimbabwe met als thema ‘Sta
op, neem je mat op en wandel’ naar aanleiding van Joh. 5: 2-9a. Een oproep om in
actie te komen voor vrede en verzoening.
Wilt u meedoen met de voorbereiding
voor de deze dienst? U bent van harte
welkom!
Voor informatie en opgave kunt u contact
opnemen met Rietje van Wijlen tel. 06 29
01 55 19 of via mail rietje@vanwijlen.
com.

Dit jaar wil paus Franciscus meer nadruk
leggen op de Missiemaand. Enerzijds
omdat een vernieuwde missiebeweging
nodig is, anderzijds omdat in 2019 de
apostolische brief ‘Maximum Illud’ van
paus Benedictus XV 100 jaar wordt.

Rondom de Kerk - September | Oktober 2019

In deze brief dacht Benedictus XV al na
over een nieuwe invulling van ‘missie.’
Paus Franciscus herhaalt in zijn boodschap dat de kerk Gods liefde naar mensen
moet brengen,
vooral naar de
meest kwetsbare. Dat is haar
grootste missie.
Elke gelovige
is daartoe geroepen door het
Doopsel. De
komende

uitgereikt. Dat is ruim 100 bonnen
meer dan in 2018. Met name bij de
alleenstaanden zien we een toename van 81 aanmeldingen ten
opzichte van 2018. Uit dit alles
blijkt dat de Zomerbonnen nog
steeds erg welkom zijn. Mensen
met minder inkomen kunnen zich

zo in de zomerperiode toch iets
extra’s veroorloven. Dankzij alle bijdragen van fondsen en particulieren
zijn we samen met SUN Leiden er
toch weer in geslaagd om aan alle
aanvragen te kunnen voldoen.

Nieuw gezicht bij De Bakkerij

Vredeswake 29 september

Vanaf 1 augustus werkt Chantal ter Haar (49) als Office Manager bij de
diaconieën in De Bakkerij. Ze woont sinds 1996 in Leiden.

Op zondag 29 september is weer de traditionele
Vredeswake bij het Stadhuis van Leiden ter afsluiting van de Vredesweek. Dit jaar wordt de Wake
voorafgegaan door een informele Vredeswandeling
in het centrum van Leiden. Uitgebreide informatie
over het thema en het programma vindt u binnenkort in de pers, op informatieflyers in uw kerk en op
www.debakkerijleiden.nl.

Na haar werk als
doktersassistente
in Gezondheidscentrum Merenwijk, was ze de
laatste dertien jaar
bureaucoördinator.
Chantal: ‘Eigenlijk lijkt het werk in
De Bakkerij wel veel op dat in het
Gezondheidscentrum. Het werken

met veel collega’s in verschillende
beroepen en organisaties en het
helpen van mensen. En ook de
drukte, het onverwachte”. Ze is
gewend aan mensen die binnenlopen en allerlei vragen stellen. Het
motto ‘helpen waar geen (andere)
helper is’ spreekt haar zeer aan:
“Dat past bij me, ik ben iemand die
graag anderen helpt”.

Ruim 50 zomertassen!
“Wauw, kijk mam!” zegt Koumana (4) enthousiast
terwijl hij de spullen nieuwsgierig uit de zomertas
haalt. “Wat is dit? Kan je dat samen met mij doen?”
vraagt hij JES (Jeugd en Samenleving, red.)
medewerker Michelle die de zomertas bij hen
thuis bracht. Intussen is de jongste van de drie,
Nagnouma (1), al aan het kleuren in een kleurboekje, terwijl Koumana al is afgeleid door een
vlinder die hij zelf in elkaar kon schuiven. Kadisha
(6) puzzelt samen met mama aan een beeld van de
Eiffeltoren. Deze en vele andere kinderen genoten
deze zomer van de Zomertassenactie van de Leidse Binnenstadsgemeente en
Diaconaal Centrum De Bakkerij, met bijdragen van de geloofsgemeenschap van
De Verbinding. Medewerkers van JES Rijnland deelde de tassen uit aan gezinnen die dit goed konden gebruiken: allerlei spelletjes voor diverse leeftijden,
de Vakantiepas, het Zomerboekje van JES en andere tips en tricks voor de zomer.

Wereldmissiemaand heeft vooral aandacht voor Noordoost-India. Dit gebied
bestaat uit zeven deelstaten die slechts
via een smalle doorgang verbonden zijn
met het centrale gedeelte van India.
De vele bevolkingsgroepen voelen zich
vaak tweederangsburgers in hun land.
Christenen zijn er vooral onder de inheemse volken. Geef tijdens de collecte
in uw kerk of stort uw bijdrage op NL65
INGB 0000 001566, tnv. Missio Wereldmissiemaand, Den
Haag. Meer info op
www.missio.nl.
Het aantal katholieke
roepingen in NoordoostIndia is hoog, er komen
steeds meer priesters en
religieuzen die vertrouwd
zijn met de cultuur van de
inheemse volken.

Dit jaar meldden 40 hulpverlenende
instanties 983 huishoudens aan,
waaronder 403 alleenstaanden,
81 echtparen, 285 alleenstaanden
met kind(eren) en 214 echtparen
met kind(eren). In totaal zijn met
deze actie ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,-

Foto Semra Altuntas

Op zondag 8 september starten we het nieuwe seizoen met de Regenboogzondag, waarin we
vieren dat we al 48 jaar samen kerk zijn in de Merenwijk. In de viering vliegt een aantal kinderen over
van de kindernevendienst naar de jongerenviering,
een bijzonder moment. Na de viering zijn er verschillende activiteiten, zoals een buitenprogramma
voor de kinderen. En we gaan samen op een speelse
manier spreken en denken over de toekomst van
De Regenboog. Meer informatie hierover volgt.
Graag tot ziens op 8 september!

Misschien heb je al wel eens van Kliederkerk gehoord.
We komen met kinderen van 3 tot 10 jaar en (groot)
ouders/begeleiders bij elkaar. Samen beleven we een
Bijbelverhaal door te knutselen, spelletjes en proefjes te
doen en naar het verhaal te luisteren. Kliederkerk is voor alle kinderen, dus
neem gerust vriendjes, vriendinnetjes of je buurjongen of -meisje mee! Voor
aanvangstijd en meer informatie zie www.deregenboogmerenwijk.nl. Leiding ds. Mirjam Buitenwerf en Marianne Hoogervorst, pastoraal werkster
Foto Ton Snepvangers

Regenboogzondag 8 september

‘Samen Eten’ druk bezocht
Foto Melle van der Wildt

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

Ook deze zomer heeft De Bakkerij in samenwerking met Stichting Urgente
Noden Leiden (SUN Leiden) weer Zomerbonnen uitgegeven voor huishoudens
die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Op 25 juni was onder het motto ‘Samen Leven Samen Eten’ een ontmoetingsmaaltijd voor oud- en
nieuwkomers in de Marekerk in Leiden: om onderlinge verschillen te vieren en bruggen te slaan tussen culturen. Liefst 270 mensen genoten van een
‘reis-om-de-wereld-buffet’ met 13 gerechten! Zie
www.debakkerijleiden.nl voor een verslag en foto’s.

Rondom...
Vakantie
in eigen land
De laatste keren dat ik in het buitenland op reis was is
al heel wat jaren geleden: een bedevaart met de bus
naar Assisi en een paar kampeer-weekends in de Belgische Ardennen. Sindsdien gaan Pier en ik in eigen
land met vakantie. Nou ja, vakantie… we gaan maximaal vier dagen naar een plaats. We bezoeken musea
en gaan daarnaast met een zekere regelmaat met
vrienden naar oorden waar je niet zo vaak aan denkt:
Oldambt in Oost-Groningen, met uitgestrekte graanvelden, een bezoek aan de Eemshaven. Of naar de Beemster, één van de eerste polders van ons land, prachtig
aangelegd met rechte kavels die al vóór de inpoldering
waren verkocht. Of het rivierenlandschap in de
Betuwe, met tochtjes over de dijken. Of naar Roermond
via Gemert (met bijzondere katholieke historie!). En
Nijmegen, of Arnhem, mijn geboortestad.
Begin september zijn we van plan twee dagen naar
Dordrecht te gaan, voor een bezoek aan het Onderwijsmuseum en de tentoonstelling ‘Beet’ met beeldende
kunst over vissen. En dan is ook nog museum Naturalis
in Leiden helemaal vernieuwd, het gebouw kreeg vijf
sterren in De Volkskrant. Daar gaan we natuurlijk ook
nog heen. Er is zóveel interessants te beleven in ons
eigen land.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - September | Oktober 2019
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Paus Franciscus vraagt ons om beter
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Eco-tips deel 1:
Zonnepanelen

Een zonnepaneel zet
zonlicht om in elektriciteit en is daarom
erg duurzaam.
Zonnepanelen bestaan
uit meerdere kleine
zonnecellen en worden meestal op
daken geplaatst.
De opgewekte stroom vanuit de
zonnepanelen kun je dan voor al je
elektronische apparaten gebruiken. Het aantal zonnepanelen richt
zich naar het energieverbruik en
hoeveel ruimte er op het dak is. De
aanschaf van zonnepanelen is erg
prijzig en wordt daarom door de
overheid financieel ondersteund.

...de zon een ster is die het dichtst
bij de aarde is?
...de temperatuur op de oppervlakte van de zon bijna 6.000 graden Celsius is?
...het 8 minuten duurt voordat het
licht van de zon de aarde bereikt?
...het zonlicht energie voor de
planten is, die zij nodig hebben
om te groeien?
...de zon in het oosten opgaat en
in het westen ondergaat?

Dank U, God,
voor alle mooie dingen op de wereld.
Voor de zon aan de hemel
en de vogels in de lucht.
Voor de vissen in het water
en de dieren in het bos.
Amen.

Eind juni maakte paus
Franciscus het thema
bekend van de WJD in
2022 in Lissabon:

‘Maria stond op
en ging met spoed’.

AGENDA JongerenInfo

Dieren en planten in de Bijbel:

De kameel

In de Bijbel hoor je vaak over kamelen, vooral als er over
een reis in de woestijn wordt verteld. Daar trekken ze op in
een lange rij of ‘karavaan’. Lang geleden kreeg Koning Salomo bezoek van de Koningin van Sheba. Zij kwam
Jeruzalem binnen met kamelen vol beladen met specerijen, goud en kostbare edelstenen.
Kamelen en dromedarissen kunnen soms wekenlang
zonder water maar, als ze eindelijk gaan tanken, drinken
ze tot 100 liter in een
keer! Dat is ook nodig
als je in de woestijn woont. Daar
is het heet, er is
weinig te eten en
je kunt dagen rondreizen voor dat je een
waterbron vindt.
Toen Abraham een
vrouw voor zijn
zoon Isaac wilde
vinden, stuurde
hij zijn dienaar met
tien kamelen op een lange reis naar de stad Nachor. Daarbuiten was er een bron waar de vrouwen hun waterkruiken
vulden. De dienaar zag een meisje, Rebekka, aankomen en
vroeg haar of hij van haar kruik mocht drinken. “Ja”, zei
ze. “Ik zal ook water halen voor uw kamelen.” Dat was heel
aardig van Rebekka. Reken zelf uit hoeveel liter water dat
was! De dienaar wist meteen dat hij het juiste meisje voor
Isaac had gevonden.

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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Thema Wer eld Jongeren Dagen (WJD)
				
Lissabon bekend
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TEEN: Tienergroep
Op vrijdag 20 september om
18.30 start het nieuwe seizoen weer voor de Tienergroep in de Petruspastorie
aan de Lorentzkade 16a. We
eten samen en wat we daarna
gaan doen blijft nog even een
verrassing. Neem € 3,- mee
voor eten en drinken. Laat
even weten of je komt!
Op zondag 27 oktober is het
RKJ Zaalvoetbaltoernooi. Er

wordt gespeeld met gemengde teams van jongens
en meisjes. Vorig jaar zijn
we derde geworden! Kijk op
www.rkjleiden.nl/tienergroep en geef je via de website op voor deze activiteiten!
TEEN is een maandelijkse club
tieners uit Leiden en ommelanden, iedereen is welkom!
‘De Vriendjes van Franciscus’
Voor kinderen vanaf groep
5. Ze komen in het najaar
weer bij elkaar. ‘De Vriendjes’ hebben als motto: ‘Liefde
voor God, Liefde voor elkaar
en Liefde voor de natuur.
Bijeenkomsten met Bijbelverhalen, leren over het leven
van de H. Franciscus en hoe
we beter voor Gods prachtige
schepping kunnen zorgen.
Voor info en aanmelding mail
naar Victoria Twist, vj.twist@
kpnplanet.nl.

Zo’n 250 jongeren,
onder wie twee Nederlandse jongeren, waren drie dagen bijeen
om te spreken over de
Kerk en jongeren.
Zij deden dit op basis van het document
‘Christus vivit’. Die
tekst werd geschreven
na de Bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en
de onderscheiding van de roeping’
in oktober. Paus Franciscus vertelde
de jongeren dat hij hoopt op een harmonieus samengaan van “onze reis
in het verlengde van de Bisschoppensynode en onze tocht naar de
WJD in Lissabon.” Hij benadrukte:
“Jullie hebben elkaar nodig, als je

Jan
van Noort (66)
Vrijwilliger H. Lodewijk

Wat doe je?
Ik maak deel uit van de Beheercommissie van onze
kerk. Daar ben ik verantwoordelijk voor het onderhoud van kerk, pastorie en sacristie. Ik had tot
voor kort ook de zorg voor Steenschuur 17, maar dat
pand wordt nu verbouwd voor het Babyhuis. Hoe
we dat doen in de toekomst moeten we nog even
bekijken. Daarnaast verzorg ik de techniek van de
uitzendingen van Radio Maria vanuit onze kerk.
een verschil wilt maken in de wereld
die voortdurend neigt naar verdeeldheid,” aldus de paus. “Alleen als we
samen optrekken, zijn we werkelijk
sterk. Laten we met Christus, die het
Brood ten Leven is en ons de kracht
geeft voor onze tocht, zijn vuur
brengen om licht te brengen in de
duisternis in deze wereld.”

Tour of Faith en School of Faith
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting
voor jongeren (16-30 jaar)
in het bisdom Rotterdam.
Je bent steeds te gast in een
parochie. Je viert de
Eucharistie met bisschop
Van den Hende als celebrant, hebt
een geloofsgesprek en sluit af met
een gezamenlijke (brood)maaltijd.
De volgende Tour of Faith is op
zondag 13 oktober, en begint met
een Eucharistieviering om 15.00
uur. Het programma eindigt rond
18.30 uur. Zie voor de laatste informatie de Facebook-pagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je
de pagina volgt, krijg je automatisch
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Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.
Naast de Tour of Faith is er,
op verzoek van jongeren,
ook een School of Faith: om
wat langer bij een onderwerp stil te staan: bedoeld
voor jongeren van 18 tot 35 jaar.
Op 21 september gaat het over ‘De
sociale leer van de Kerk’, een college door pater Richard Steenvoorde
OP (foto). Locatie H. Antonius van
Padua (Boskantkapel), Fluwelen
Burgwal 45, Den Haag. Je bent hier
te gast bij de blauwe zusters. Meer
info en opgave stuur een mail naar
d.buhler@bisdomrotterdam.nl of
kijk op www.bisdomrotterdam.nl.

Geloofsgesprek pastoor Broeders
Op zondag 8 september is de TV-uitzending van het geloofsgesprek tussen
Leo Fijen en pastoor Broeders, ook rector van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn. Broeders vertelt
vanuit de kapel van Vronesteyn
onder meer: “Roeping is geen onderonsje tussen jou en God. Ten diepste
word je geroepen uit de gemeenschap. Je wordt eruit genomen, mag
gaan studeren en je wordt weer
teruggezonden in die gemeenschap.”

Hoe gaat dat in de praktijk?
Tsja, de Lodewijkkerk is natuurlijk een oud gebouw.
Bij lekkende goten heb je bijvoorbeeld binnen een
paar minuten vochtplekken in de muren en die
trekken dan soms pas na jaren weer weg. De goten
staan bij ons dan ook op het programma voor groot
onderhoud, net als de tuinmuur. Ook gaan we de
kerk van binnen weer schilderen. We volgen bij dit
alles een vast onderhoudsplan van het bisdom.
Maar je blijft bij een oud gebouw als dit altijd wel
grote en kleine verrassingen houden. De riolen bijvoorbeeld. En dat is vaak puzzelen. Soms repareer ik
dingen zelf, maar vaak haal ik er iemand bij. In de
praktijk zit ik dan ook vrij vaak op het Steenschuur.
Bij de radio-uitzendingen voor Radio Maria, op
vrijdagavond om 19.00 uur, op zaterdagochtenden vanaf 9.30 en verder elke derde zondag van
de maand vanaf 10.00 uur, verzorg ik samen met
Eliza Oudshoorn de techniek. Dat betekent veel
schakelen, het ene moment bijvoorbeeld staat de
microfoon op het altaar aan, dan weer die op het
koor, en dan weer in die de kerk zelf. Mensen zijn
wel eens verbaasd als ze me tijdens de Mis op een
smartphone bezig zien, dan ben ik nog even wat
details aan het afregelen met de studio. Een enkele
keer spring ik in andere parochies in voor Radio
Maria, en een keer per jaar gaan we naar Den Briel
om daar alles op te nemen op het feest van de HH.
Martelaren van Gorkum.
Waarom doe je dit?
Je rolt er in. En ik doe graag iets voor de gemeenschap. Zo help je zorgen dat alles reilt en zeilt. En
Radio Maria? Ach, ze vroegen me of ik het wilde
doen. Ik ben techneut, ik weet precies wat er
gebeurt. En ik help graag die mensen die niet meer
naar de kerk kunnen komen. En voor mezelf? Ik ben
net met pensioen, en dan is het wel fijn om dingen
omhanden te hebben.
Het nieuwe seizoen?
Ik ga gewoon weer aan het werk.
En ik zie er naar uit.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 1 oktober, dinsdag 5 november en
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Op zondag 27 oktober is om 19:00 uur
in de Maria Middelareskerk weer een
Taizéviering, samen met de Wijkgemeente. Er wordt een projectkoor gevormd, dat een paar avonden gaat repeteren. Zingt u ook graag Taizéliederen? Meldt u dan aan op
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bent u van harte uitgenodigd!
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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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