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Christen zijn is leven met een schat
Vele kerken en kloosters hebben vaak een schatkamer, gevuld met oude, kostbare kunstschatten:
paramenten, kruisen, kelken en andere gouden of
zilveren religieuze voorwerpen.
Vaak achter glas, in de kluis of beveiligd met alarm. Wij hebben allen de
plicht daar goed voor te zorgen.
Ze vertegenwoordigen een tijd van
geloof, hoop en liefde.
Christenen leven met een schat.
Uit het verleden, ja, zeker, maar ook
en juist in het heden en naar de toekomst toe. “Wij hebben een schat in
aarden potten”, zegt Paulus (1 Kor
4,7). Een tegenstelling: een schat in
aarden potten, want aarden potten
zijn breekbaar. Niets geen kluis of
alarmi nstallatie. Die schat is het
Evangelie, de Blijde Boodschap en
moet je bewaren, daar moet je zelf
zuinig op zijn. Jij bent de kluis!

Geloof in de liefde van God
Paulus heeft het hier over het geloofsleven van mensen. Wij geloven

in de goedheid en
liefde van God, zichtbaar in Jezus, die voor
ons aan het Kruis is
gestorven om ons te
brengen naar eeuwig
leven. “Wanneer wij
met Christus zijn
gestorven, geloven we
dat we ook met Hem
zullen leven, omdat we weten dat
Hij die uit de dood is opgewekt, niet
meer sterft.” Realiseren we ons dit
eigenlijk wel, dat we zo’n schat hebben? Of hebben we hem veilig
opgeborgen in een stalen kluis, in
een museum en kijken wij naar het
Kruis alsof het niet van ons is?

Allerzielen
Wij zijn beperkte mensen, broze

vaten dus! Met Allerzielen bezoeken Diaken Clavel
zegent graven
wij extra de overledenen op onze
op Begraafkerkhoven en bidden wij voor onze
plaats
dierbare gestorvenen. In ons gebed
Zijlpoort
bidden wij dat zij klaar mogen zijn
tijdens
voor de ontmoeting met Gods rechtAllerzielen.
vaardigheid, dat zij bij God ten volle
rust mogen vinden, zijn wij ook met
hen verbonden en verbonden met al
die mensen die rouwen om hun dierbaren. 
Pastoor W.P.L. Broeders

Deze uitgave van Rondom de Kerk is de 100e

Jubileumviering diaken Gerard Clavel

We staan er niet zo bij stil. Zeven keer per jaar komt er
een Rondom de Kerk uit, daar raak je na 14 jaargangen
aan gewend. Onze vormgever (en één van onze fotografen en advertentieacquisiteur) was een keer aan het
tellen: en inderdaad, dit nummer is maar liefst de 100e!
In dit nummer is daar kort aandacht voor. Op pagina 4
vindt u een korte terugblik en onze vicevoorzitter Wilbert van Erp markeert in zijn bestuurs-artikel op pagina
5 ook deze mijlpaal. Ja, er kwam wel eens kritiek, maar
de complimenten voerden gelukkig de boventoon. We
hopen de komende jaren steeds opnieuw mooie nummers te maken, waar u tevreden mee bent.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur sinds de 1e Rondom de Kerk

Op 10 december is Gerard Clavel 25 jaar diaken. Hij wil
dat graag in en met de parochie vieren. Zaterdag 23
november om 14.00 uur is een H. Mis in de H. Lodewijk.
Mgr. J.H. van den Hende, bisschop van Rotterdam, is de
hoofdcelebrant. Het mannenkoor Vox Latina uit Delft
zingt o.a. de Missa in honorem Sancti Friederici van Josef Gruber zingen.
Na de heilige Mis is er een receptie tot ca. 17.00 uur in het universiteitsgebouw Kamerlingh Onnes, 100 meter naast de H. Lodewijkkerk. Iedereen
is van harte uitgenodigd om de diaken te komen feliciteren. Mocht u de
diaken iets willen geven: hij stelt een donatie zeer op prijs, onder meer
voor de inrichting van de huiskapel van de zusters-religieuzen, die te zijner tijd in de parochie hun intrek nemen. Rekeningnummer is NL48 INGB
0006 2454 71 Parochie HH Petrus en Paulus (ANBI!) o.v.v. Jubileum diaken.

#100

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

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 m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres:
Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Opening Laudato Sí-jaar Regio Zuid
groot succes

God vernieuwt Zijn Kerk

Verrassingen als honing uit
de tuin van de Petrusk. Meer
dan honderd kilo verzameld
zwerfvuil. En veel betrokken
parochianen. De openingsmanifestatie van het Laudato
Sí-jaar, 1 september in de
Antoniuskerk, was een succes.

Jezus heeft zijn Kerk al vele malen ‘vernieuwd’. Concilies, heiligen, martelaren
en religieuze gemeenschappen hebben altijd nieuwe vitaliteit gebracht.

diverse informatiestalletjes. Een bijbehorende biologische ‘high tea’ liet
subtiel blijken dat het geen schande
is om, mits verantwoordelijk en met
Het is nog maar het begin. “De nood
mate, van de Schepping te genieten.
is hoog”, betoogde mede-initiatiefActiviteiten waren er sindsdien op de
nemer Roeland van Velzen in zijn
Open Monumentendagen, op Wereldopeningswoord. “Hier in Nederland
merken we het aan de warme zomers, opruim-dag (21 september), op
maar in een land als Bangla Desh,
Vredeszondag (22 september), in
ook een deltagebied, komen er steeds de catecheseclub ‘De Vriendjes van
meer onbeheersbare
Franciscus’ en tijoverstromingen. Dat
dens de filmreeks
wij hier droog zitten is
Film en Spirituageen reden om niets
liteit in de Romate doen.“ Immers, onze
nuszaal. Natuurlijk
Schepping ligt onder
ontbrak het feest
vuur. Ons eigen vuur
van Franciscus op
nog wel, ironisch ge4 oktober niet. En
er komt meer: lezingen, nieuwe films
noeg. En het zijn “…de armste menen activiteiten op Allerheiligen,
sen [die] te lijden hebben onder de
ernstigste effecten van alle aanvallen Allerzielen, Sint Maarten, Wereldgeop het milieu”, aldus Paus Franciscus bedsdag en tijdens de Advent. Meer
in zijn encycliek Laudato Sí (2015).
info: www.petrusenpaulusleiden.nl/
laudato-si.
Jury Smit

Ploggers + nieuwe activiteiten
De Regio Zuid van de parochie
wil hier haar verantwoordelijkheid nemen. En dat was te
zien. Buiten de Antoniuskerk
verzamelden ‘ploggers’ uit de
Petrus, de Hartebrug en de
Lam Gods een fikse hoeveelheid zwerfvuil, en binnen was
het een komen en gaan bij de

Kerkproeverij geen succes
Helaas, er zijn weinig tot geen gasten geweest tijdens de Kerkproeverij
op 28 en 29 september. Hebben we
schroom om onze inspiratie te
delen met buren, collega’s, vrienden? Wat weerhoudt ons om mensen uit te nodigen om op deze
dagen een keer met ons mee
te gaan naar de kerk? Er wordt
een laagdrempelige preek gehouden, gasten
wordt een warm

welkom bereid, en er is gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Kunnen we nog steeds niet goed
verwoorden waarom we gelovig zijn?
Misschien helpt het om een keer de
Alpha-cursus te volgen, of andere
catechese die ons geloof uitlegt. Dat maakt het misschien
makkelijker om anderen bij
een volgende Kerkproeverij
uit te nodigen!
Joke Sorgdrager

Ook door trouw, gebed en boete
van de gelovigen in donkere dagen
(soms eeuwen, denken we aan de
Noordelijke Nederlanden waar het
katholiek geloof verboden was), zijn
er perioden van opbloei gekomen.
Nu zijn we in een crisis geplaatst en
hebben we onszelf daar ook in geplaatst. De Heer gebruikt die om ons
te vernieuwen. Wat zien we bij al die
perioden van vernieuwing terugkeren? Dit: we worden teruggeroepen
naar het wezenlijke, de bron: de Heer

Jezus Zelf in zijn gekruisigde en
Eucharistische liefde. Dat is wat het
Tweede Vaticaans Concilie beoogde
met de term ‘herbronning’ en we zien
de vruchten ervan.
Alleen gaat deze herbronning nooit
vanzelf of zonder strijd. We houden
vast aan wat we gewend zijn.
In zekere zin is dat al een signaal
dat vernieuwing nodig is: niet wij
bepalen de weg, maar Jezus. Een
van de boeken die deze maanden
veel gelezen wordt in parochies heet

‘God renoveert’. Een priester merkte
laatst bij een beraad op: “Er staat
Gód renoveert …. Wij hebben maar
te luisteren en te volgen”. Dat is niet
makkelijk, maar wel boeiend én op
de toekomst gericht.
Pastoor Smith

Reis naar Rome met pastoor Broeders
De parochiebedevaart naar Rome is
van vrijdag 22 tot donderdag 28 mei
2020, tussen Hemelvaart en Pinksteren. Er is een informatieavond
op donderdag 21 november in de
pastorie van de H. Antonius. Het
programma in Rome is bijzonder
interessant!
We wandelen naar Piazza Navona,
Spaanse trappen en de Trevifontein.
Ook het Colosseum, en oude kerken,
zoals de Sint Jan van Lateranen, de

San Clemente worden
bezocht. Op zondag 24 mei
wordt de H. Mis gevierd in de
Kerk der Friezen en gaan
we naar de Santa Maria
Maggiore en Sta Prassede:
met mozaïeken uit de vijfde
eeuw. De graven van onze
parochiepatronen Sint Petrus en Sint
Paulus bezoeken we ook. En
Vaticaanse Musea, de Sixtijnse Kapel
worden niet overgeslagen! Op woensdag 27 mei zijn we bij de openbare
audiëntie van paus Franciscus
op het Sint Pietersplein en wordt
onder meer de oude volkswijk
Trastevere bezocht.
Opgave voor deze reis kan bij
petrusenpaulusleiden@gmail.
com, aanmelding kan ook ná de
informatieavond.
Jan Akerboom en Dé Steures

De werkelijkheid van de hemel en de hel…
Wat staat ons te wachten na ons leven
op aarde? Hoe zou het zijn in de
hemel? Bestaat de hel? Hoe zou het
daar zijn? Het zijn vragen die je misschien wel herkent. Veel mensen
accepteren wel een hemel, maar
niet een hel. De hel klinkt te erg, te
definitief, te pijnlijk. Maar volgens
Gods Woord bestaat de hel echt en is
die plaats eeuwig. Gelukkig is er nog
een escape-route volgens katholie-

ken, namelijk het vagevuur. We gaan
beelden zien en laten ons leiden door
Jezus, Fr. Barron, Augustinus, Dante,
Botticelli en onze paus Franciscus.
We beginnen met de hemel op woensdag 30 oktober om 20.00 uur in de
Josephpastorie en eindigen met
beschouwing over de hel op woensdag 20 november 20.00 uur op dezelfde plaats. De avonden zijn los te
volgen.
Bas van Pampus, pw

Foto: Ramon Mangold

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

In gedachten
Allerheiligen
laten wij op deze dag samen
tot al onze Heiligen bidden
zij vieren met ons groot feest
en zijn vandaag in ons midden
wij kunnen hen alles vragen
zij horen onze gebeden aan
en zullen daar zeker mee
naar God de Vader gaan
zij hebben aan Gods roepstem
vrijwillig gehoor gegeven
en Zijn Wil zo goed mogelijk
volbracht in heel hun leven
zij hebben de weg van Jezus gevolgd
en zijn door Hemzelf beloond
na hun leven op aarde zijn zij
in de Hemel tot Heiligen gekroond!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - November | December 2019
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Rondom de Kerk is veel dank verschuldigd aan alle toegewijde redactieleden die zoveel mooie Rondoms mede
mogelijk hebben gemaakt: Els Wolfs, Linda Carrette,
Irene van Velzen-Pieters, Thea Pieterse, Moniek van
Sandick, Judith Koren, en de vele medewerkers, correspondenten vanuit de parochies, later de parochiekernen. Door al hun werk kunnen we, tot de dag van
vandaag, nog steeds een parochiemagazine maken dat
als voorbeeld diende en dient voor andere parochies!
Ondergetekende heeft met plezier andere parochies
verteld hoe wij dit voor elkaar krijgen. Veel dank aan
alle Rondom-medewerkers. Niet in de laatste plaats
ook een woord van dank aan al onze adverteerders, die
met hun advertenties ons blad mede mogelijk maken.
Hopelijk blijven zij ons magazine de komende jaren
steunen!
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

-2

Veel dank aan medewerkers en
adverteerders van Rondom de Kerk!

4

Tijdens de presentatie van Rondom
de Kerk 1 hield prof. dr. Piet van
Sterkenburg een feestrede. Een, nu
nog steeds zeer relevant, citaat uit
zijn rede: “Wij moeten onze godsdienst weer contact laten maken met
alle generaties en dat de blijde bood-

-

In 2008 fuseerden De Menswording
in Leiderdorp en de Meerburgkerk in
Zoeterwoude-Rijndijk. In 2016 was
de laatste viering in De Menswording, die werd gesloten. De gerestaureerde Meerburgkerk, inmiddels

Toekomst

schap van het Evangelie wordt begrepen. Concrete voorbeelden in begrijpelijke verhalen, een prachtige uitdaging voor ‘Rondom de Kerk’ in Leiden,
een blad dat ons een blijvend goed
gevoel kan geven over ons katholiekzijn.” Hopelijk is dat ons gelukt en
blijft dat ons lukken…
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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In vogelvlucht
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Als je alle 99 nummers doorbladert,
zie je wat er allemaal is gebeurd in
onze parochie in de afgelopen 14
jaar. Wilbert van Erp schetst in zijn
bestuurs-artikel op de pagina hiernaast wat hem is opgevallen. Hieronder noemen wij– natuurlijk onvolledig! – enkele belangrijke gebeurtenissen.

De Goede Herderkerk, werd in 2016
door onze bisschop ingezegend. En
de Sint Jan in Zoeterwoude-Dorp en
de H. Laurentius zijn gerestaureerd.
En de bisschop kwam naar de
Joseph toen fase I van de restauratie
klaar was. In de H. Lodewijk werd
de Johannes Paulus II aanbiddingskapel geopend. Pastoor Van de Plas,
jarenlang pastor van de Sint Jan en
de H. Laurentius overleed, pastoor
Van der Bie en pater Ton Peters ofm.
namen afscheid. In 2006 kwam de
Protestantse Wijkgemeente Zuid West
naar de Antoniuskerk. Dit leidt tot op
heden tot vele oecumenische (Taizéen oudjaars-) vieringen en andere
gezamenlijke activiteiten, zoals de
Startzondag. En de Doopkapel in de
Maria Middelares is door Carel Bruens
prachtig beschilderd.
De Antonius bestond 50 jaar en de
Maria Middelares 60 jaar.

0

20 0
8
12005 feestelijk gepresenteerd in het 5
Rondom de Kerk 1 werd in september
0
Bonaventuracollege aan de Burgravenlaan
in Leiden. Bisschop Van Luyn sdb. 2
- van Leiden ontvingen het eerste exemplaar.
2
en burgemeester Lenferink
7

Afscheid franciscanen in 2010
In november 2010 verlaten de franciscanen Leiden, na maar liefst 550 jaar
dienstbaarheid. Er is toen een speciale
‘Rondom de Franciscanen’ uitgebracht,
met als steunkleur de bruine kleur van
hun pijen. (Rondom de Kerk was nog niet
in full colour, dat is pas sinds 2012)
Uit de intro van deze uitgave: “Een ongelooflijk verlies, dat tot verdriet
en weemoed stemt. Maar ook tot dankbaarheid voor alles wat de franciscanen voor Leiden en de Leidenaars hebben betekend.” In ‘Rondom de
Franciscanen’ staat een korte geschiedenis van de Franciscanen in Leiden,
zijn sporen te zien van de franciscanen in Leiden, herinneringen aan het
Bonaventura te lezen (waar de franciscanen les gaven), en worden de laatste franciscanen die aan Haagweg 13 woonden geportretteerd. En er staat er
natuurlijk ook een artikel over Franciscaanse spiritualiteit in, die nog steeds
voortleeft in onze parochie. Rondom de Franciscanen kunt u bekijken op
www.petrusenpaulusleiden.nl. Van harte aanbevolen!

T E A M

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

Het Pastorale Team
heeft het flink te pakken!

Een mijlpaal,
de 100e Rondom de Kerk

Inmiddels is er al heel wat gezegd
over boeken als ‘Rebuilt’ en ‘Als God
renoveert’. Wat nog niet is verteld is
wat het effect hiervan is op het
Pastoraal Team. In de afgelopen
weken zijn we aan de hand van vragen die collega Bas van Pampus uit
deze boeken had gedistilleerd met
elkaar in gesprek gegaan.

Vanaf de bestuurstafel een welverdiend compliment aan de
redactie van het prachtige blad waarin u nu aan het lezen
bent, speciaal aan Joke Sorgdrager, hoofdredacteur vanaf
het allereerste uur.

Het is spannend en verrijkend van
elkaar te horen waar we gelovig
staan, hoe we aankijken tegen gemeenschapsvorming en
leiderschap en waar naar de toekomst accenten kunnen worden gelegd. Los van de uitkomst van deze gesprekken maakt
het duidelijk dat we als Pastoraal Team het flink te pakken
hebben als het om onze missionaire opdracht gaat.

Het bruist van ideeën en initiatieven
In de kleurrijkheid van onze parochie krijgt dat in de verschillende Regio’s een verschillende invulling. Een aanpak
die mooi aansluit bij wat paus Paulus VI kort na het Tweede
Vaticaans Concilie schrijft, dat we zorg moeten dragen voor
het zo zuiver mogelijk bewaren van ons geloofserfgoed en
tegelijkertijd het ook – naar het mogelijke – op begrijpelijke
en overtuigende wijze te presenteren aan mensen van onze
tijd. Een enthousiasmerende uitdaging waar, onder meer, de
nieuwe Catechesefolder een neerslag van is. Ook is de Alphacursus weer begonnen, nu ook met het doel om mensen toe te
rusten om zelf leiding te geven aan een Alpha-cursus in het
voorjaar. Het heeft ons ook aan het denken gezet over de aanpak en inhoud van onder andere de catechese rond de Eerste
heilige Communie. Daarover hoort u zeker nog meer. Maar los
van onze inspanningen als Pastoraal Team zien we ook hoe
door geloof en gebed, door inzet en trouw van zovele gelovigen er verandering gaande is. Zoals op de pagina’s van de
kernen te zien is
en in de kernen
te horen, zijn er
overal mensen
in beweging en
bruist het van
ideeën en initiatieven.
Er is zoveel
geestkracht en
enthousiasme,
er wordt weer gelachen en vrijwilligers hebben weer zichtbaar
plezier in hun dienstbaarheid aan de Heer en zijn kerk. En
ieder op onze eigen wijze durven we meer en meer te getuigen
van Wie ons daartoe inspireert. Als Pastoraal Team vervult het
ons met trots en dankbaarheid om daar leiding en ondersteuning aan te mogen geven.
Marlène Falke-de Hoogh, pw

Door de afgelopen 99 nummers bladerend, die ik allemaal zuinig heb bewaard, valt een aantal zaken op. Het begon in 2005
als een zwart-wit blad (met elke jaargang een andere steunkleur) en schakelde na de parochiefusie in 2012 over op kleur.
Hoe symbolisch!

Veel keuze uit rijke RK traditie
Het begon in 2005 als een gezamenlijk blad van vier Leidse
parochies: Petrus, Harteburg, Joseph en Lam Gods. Gaandeweg sloten er meer aan: de Lodewijk en de Merenwijk in 2006,
de MeerMens in 2007 en Zoeterwoude-Dorp en Stompwijk in
2010. Het staat buiten kijf dat het gezamenlijke blad heeft bijgedragen aan het naar elkaar toegroeien van de zeer verschillende geloofsgemeenschappen. Overheerste in het begin het
zwart-wit denken in soms vijandelijke
karikaturen, later werd de veelkleurigheid op een positieve
manier zichtbaar. Er bleek in Leiden
en ommelanden van alles gaande, en
er was veel te kiezen binnen de rijke
RK traditie. Op deze vruchtbare bodem viel de uitdrukkelijke wens van
de bisschop van Rotterdam om de
parochies te doen fuseren.

Elkaar informeren en bemoedigen
Ja, wat valt nog meer op? Dat mensen op de foto’s ouder zijn
geworden en dat pastoor Smith geen snor meer heeft. Het
zwart-witte begin suggereert dat het decennia geleden is,
maar dat is niet zo. Het toont dat de kerk, ook in Leiden, volop
in beweging is. Het blad is dunner geworden. Dat is niet omdat er minder gebeurt, wel omdat er veel meer samen gebeurt,
per regio of breder.
Het minder per oude parochie (nu kern geheten) organiseren,
heeft als gevaar dat het meer ‘op afstand’ komt te staan. Dat
geldt, zo horen we, ook voor het parochiebestuur. Is de grote
parochie HH Petrus en Paulus, kortweg HHPP, wel van en voor
alle parochianen? We moeten via dit jubilerende blad en langs
andere kanalen elkaar blijven informeren en bemoedigen.
Er gebeurt zoveel op het gebied van Liturgie, Catechese en
Diaconie, naast Gemeenschapsopbouw, de pijlers van elke geloofsgemeenschap!

Blijde Boodschap blijven uitdragen
Laten we er met elkaar voor zorgen dat we een Blijde Boodschap blijven uitdragen, naar elkaar en naar de wereld. Dan
kan dit blad nog wel 100 nummers mee.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter bestuur
HH. Petrus en Paulusparochie

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

H. LODEWIJK

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13.
Bank: NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden,
071 – 513 07 00. Kopij-adres: lodewijkparochie@gmail.com.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. HHPP Parochiekern H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Licht van Christus Dienaar

De zolder boven De Ridderzaal kreeg dit
najaar met hulp van parochianen uit verschil
lende kernen een facelift. Tientallen vrijwilli
gers, onder wie een groep kinderen en de pas
toor zèlf, hielpen met het verslepen, in elkaar
zetten van tafels en het egaliseren en schilde
ren van muren. Het meubilair voor de kleinste
deelnemers van de Catechese van de Goede
Herder kreeg een nieuwe laklaag. De onder
houdsgroep was bezig met het ophangen van
lampen en noodver
lichting, die uit de
vorig jaar gesloten
Christus Dienaar kerk
van
Zoeterwoude
komen. De lichtbak
ken die de nooduit
gang aanwijzen, helpen ons meteen
herinneren aan onze
zending in de wereld
in de Missiemaand oktober. En als later weer
het ‘Licht van Christus!’ zal klinken, zal onze
dankbaarheid aan onze Dienaar en Heer een
bijzondere klank meekrijgen.
Paul van der Lee – Catechese Goede Herder

Bezoek uit Mexico voor Maria
van Guadeloupe
Op een mooie woensdagmiddag in september
ga ik naar de Sint Josephkerk om de Cateche
se van de Goede Herder te geven. Als ik bij
de kerk aankom, staat er een groep mensen
voor het bord met de Mistijden. Ik vraag of ik
ze ergens mee kan helpen. In het Engels vra
gen ze me wanneer de kerk opengaat. “Van
avond om 18.30”, zeg ik: “want om 19.00 is de
Heilige Mis”. “Dan hebben wij het vliegtuig”,
is hun antwoord. “We zijn hier, omdat hier
een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van
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Guadeloupe is”. Zij blijken uit Mexico te komen
en zijn speciaal vanuit Amsterdam naar Lei
den gereden, omdat ze weten dat in de Sint
Joseph een afbeelding van Onze lieve Vrouw van
Guadeloupe hangt. Ik wist dat Zij populair is
onder alle Zuid-Amerikanen, maar zo’n grote
devotie had ik niet verwacht. Dan vertelt een
vrouw uit het gezelschap dat haar moeder deze
afbeelding aan onze kerk geschonken heeft.
Natuurlijk laat ik ze niet onverrichter zake naar
Amsterdam terugkeren. Gelukkig kan ik even
de kerk voor hen
openen en kun
nen ze zien hoe
mooi Onze Lieve
Vrouw bij ons in
de zijkapel hangt.
Het is duidelijk te
zien dat Zij ook
bij ons in ere
wordt gehouden.
Na enkele minu
ten van gebed
en na het maken
van enkele foto’s
moet ik hen
helaas weer naar buiten laten gaan. Ze zijn zo
blij en dankbaar dat ze even in de kerk konden
zijn. Dat bracht me toch wel aan het denken.
Het is toch niet goed dat onze kerken gesloten
zijn. Als iemand een bezoek wil brengen aan
Onze Lieve Heer of zijn zorgen wil toevertrou

Regio Noord

wen aan Onze Lieve Vrouw, dan moet dat toch
kunnen. Gelukkig is de Hartebrug altijd open,
maar hieruit blijkt dat er behoefte is om ook
een kerk als de Sint Joseph vaker open te heb
ben.
Bernadette Ratti

Advent - een gebed van Thomas
In de adventstijd denken we aan Maria, die
altijd op God gericht is. Zij is waakzaam, stand
vastig, sterk en rechtschapen. We vragen om
een beetje meer op haar te mogen lijken.
Daarvoor kun je het gebed van Thomas van
Aquino gebruiken:
Goede Jezus, geef mij
• een waakzaam hart, dat door geen nieuws
gierige gedachte van U wordt af getrokken.
• een standvastig hart, dat zich door geen niet
waardige neigingen naar beneden laat trek
ken.
• een sterk hart, dat onder geen tegenspoed
bezwijkt.
• een vrij hart, dat zich door geen hartstocht
laat overwinnen
• een rechtschapen hart, waarin geen plaats
is voor kwade bedoelingen. Amen.
Annelies Cremers

Extra aandacht voor
2 nov.

Allerzielen Mis om 10.30 uur
met gebed voor de overlede-	
nen en van dit afgelopen jaar
2 nov.+7 dec. Pater Pio gebedsgroep
10 nov.+8 dec. Haïti-zondag
23 nov.
Jubileum diaken (zie elders)
30 nov.
Adventsbezinning (zie pg. 12)
12 dec.
Seniorenmis, 10.00 uur,
De Ridderzaal
16 dec.
Avond van Barmhartigheid

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

Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 – 18.50 uur

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Geneesheren bij de Paus

Op 22 juni kwamen katholieke artsen van over
de hele wereld in Rome samen om de paus te
ontmoeten en om zich bijzonder toe te wijden
aan het Heilig Hart van Jezus. Ik was een van de
drie Nederlanders die daarbij aanwezig was.
De paus vertelde dat de eerste christenen de
Heer Jezus voorstelden als een “geneesheer”,
omdat Hij de zieken en gehandicapten altijd
zo nabij is. Je toewijden aan Zijn Heilig Hart
betekent je verbinden met de bron van Gods
brandende liefde. Zo wordt het vuur van com
passie en oprechte aandacht voor de patiënten
aangewakkerd. De paus gaf daar zelf een mooi
voorbeeld van, door de ruim 200 aanwezige
artsen een voor een persoonlijk te begroeten.
Ik vroeg hem toen te bidden voor onze gehan
dicapte dochter. Een paar weken later kregen
wij van de paus een brief thuisgestuurd, waar
in hij ons van zijn gebed verzekerde.
Karel Beenakker

Icoon heilige Nicolaas gezegend,
geschonken en geplaatst
Toen onze kosteracoliet 40 jaar bij
de Lodewijk in
dienst was, werd
hem een Icoon van
de H. Nicolaas aan
geboden. Alleen,
deze Icoon moest
nog
geschilderd
worden. De zusters
van Stella Matutina
in Dordrecht heb
ben een prachtige Nicolaas-Icoon geschilderd.
Op de zondag van Kerkwijding, 25 oktober, is
deze gezegend, aan Nico overhandigd en heeft
deze een plek in de kerk gekregen.
Nicolaas staat afgebeeld als zegenende bisschop:
pink, middel- en wijsvinger vormen de I en X van
Jezus Christus; ringvinger en duim duiden op de
goddelijke en menselijk natuur van Jezus.

Regio Noord

De Heer en de Moeder Gods flankeren hem,
alsof de Icoon wil zeggen: alleen met Jezus en
Maria kan iemand heilig worden. Zo staat er
ook boven in het Grieks: ‘ho hagios Nikolaus’,
de heilige Nicolaas. In zijn linkerhand draagt
Nicolaas de Heilige Schrift het Woord van God.
Heiligen zijn hét levende commentaar bij de
Schrift. Zonder hen blijft ons begrip van de Bij
belwoorden erg beperkt. Heilige Nicolaas, bidt
voor Nico, bidt voor ons.
Pastoor Smith

nadigde’ aanspreekt (Lucas 1, 28). Zondeloos
heid is haar wezen, vanaf haar ontvangenis.
Vandaar de naam van dit Hoogfeest, die Maria
zelf overneemt door in Lourdes te zeggen: “Ik
ben de Onbevlekte Ontvangenis”.
Deze zondeloosheid verwijdert Maria niet van
ons, zondaars. Integendeel. Als zondeloze kan
Zij haar universele, katholieke Moederschap
tonen aan alle mensen. We doen nooit tever
geefs een beroep op haar.
Pastoor Smith

Sint Nicolaas Vespers
30 november

Gulden Mis voor dag en dauw…
De mooie traditie in de voorbereiding op
Kerstmis.
Woensdag 18 december om 7.00 uur.
De kerk is alleen met kaarslicht verlicht.
De H. Mis van 9.00 uur vervalt die dag.

De Schola Laudunensis verzorgt de Vespers
voor Sint Nicolaas, op verzoek van het Leidse
Sint Nicolaasbroederschap.
De Schola Laudunensis zingt bij voorkeur uit
oude handschriften. De muziek voor deze
Vespers is geput uit het Delftse Cantuale
Novum uit 1566 dat het koorgebed bevat van
het Utrechtse bisdom, zoals dat was vóór de
liturgische vernieuwingen van het Concilie
van Trente.
De aanvangstijd is 16.00.
Agens is diaken Clavel.

Extra aandacht voor
5 nov. en 3 dec. Opus Dei voor dames
20 nov. en 18 dec. Opus Dei voor heren
1 nov. Koffie, Kids en meer, 9.30-11.30 uur
30 nov. 16.00 uur Nicolaasvespers
8 dec. 19.00 uur Avondconcert
9 dec. Maria Onbevlekt Ontvangen
Mis om 9.00 uur
18 dec. De Gulden Mis, 7.00 uur

Avondconcert – 8 december
Toegang is gratis
Van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.
Het programma is:
Aria’s van Bach, Handel, Monteverdi,
Mozart en Vivaldi. Fantasia van Sweelinck
op het orgel.
Door:
Laura Maria De Gaspari (sopraan)
Elena Laino (alt)
Frank J. Redig (organist)
Deze drie houden uitvoeringen in kerken,
opdat de muziek kan bijdragen aan het
gebed en de overweging.

Vaste Missen
Zondag
10.00
17.00
18.00

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

Door de Week

Maria Onbevlekt Ontvangen –
maandag 9 december
De Zondagen van de Veertigdagentijd, Paas
tijd en Advent gaan altijd voor op eventuele
Hoogfeesten. 8 december valt dit jaar op de
2e Zondag van de Advent. Het Hoogfeest van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria wordt
verplaatst naar de maandag erna, 9 december.
Maria is de voor-verloste en de vol-verloste. In
zekere zin noemt de Engel haar zo, wanneer
die haar niet bij de naam, maar met ‘Volbege

Maandag
9.00
Dinsdag
19.00
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag
19.00
Zaterdag
9.30

(Tridentijnse Mis)

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14.00 – 23.00
7.00 – 14.00
17.00 – 18.00

Biechtgelegenheid
Zondag

17.00 – 17.45

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
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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 Parochiestartdag

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

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor

Rond het thema ‘De gevangene be
vrijden’ vierde onze Parochiekern De
Goede Herder op zondag 22 september
de jaarlijkse Parochiestartdag. Met het
“Wees hier aanwezig” zongen onze vier
koren samen met alle kerkgangers het
openingslied. In de overweging uiter
aard aandacht voor de toonbeelden
van rechtschapenheid die in het Evangelie
volgens Mattheüs genoemd werden. Aan het
einde van de viering was er aandacht voor
het werk van Exodus, toegelicht door Mirjam
Bruines. En na de viering bij de koffie een

keur aan ‘baksels’ want: “heel Leiden, Leider
dorp en Zoeterwoude bakte!” De aanwezigen
werden vervolgens niet alleen op een drankje
en bitterballen getrakteerd maar moesten
zich tegelijk concentreren op een Bijbelquiz,

Allerzielen in ’t Licht

Nu daagt het in het Oosten

Het is een prachtige traditie om op vrijdag
1 december onze dierbare overledenen te ge
denken tijdens een korte viering van Woord
en Gebed in de kerk om 19.30 uur. Aanslui
tend gaan wij naar het kerkhof voor gebed,
het zegenen van de graven, de wensboom,
gedichten en samenzang. Iedereen is van har
te welkom. Werkgroep Allerzielen in het Licht

Het is een mooie Engelse traditie: in de aan
loop naar Kerst of op Kerstavond een viering
met lezingen en liederen. De lezingen ver
tellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar
beginnen al in het Oude Testament. Zo gaan
wij samen op weg naar Kerst. Tussen de
lezingen worden er liederen gezongen: Carols,
soms door het koor, vaak door allen. Voor de
tweede keer organiseert het parochiekoor van
De Goede Herder o.l.v. dirigente Ans Bulles en
op het orgel begeleid door António Pedrosa
deze prachtige viering, waarbij projectzan
gers nadrukkelijk worden uitgenodigd. Hebt
u enige zangervaring en bent u bereid om 7
keer de projectrepetitie bij te wonen, dan no

waarbij pastoor Broeders zich
ontpopte tot quizmaster. Van
de deelnemers hadden er 22
alle antwoorden goed; uit hen werd Heleen
Brouwer door het lot als winnaar aangewe
zen. Dank aan allen die dit gezellige jaar
lijkse evenement mogelijk hebben gemaakt!
Een geslaagde Parochiestartdag!

een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.
BMS Notarissen
Plantsoen 25

Notarissen

Basisscholen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

RK

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

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

‘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
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

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
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
8
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7 Sferen in het Hiernamaals
Van 2 t/m 10 november exposeert de Zoe
tewoudse kunstschilder Piet Wolvers in het
atrium van De Goede Herderkerk. Het betreft
zeven grote olieverfschilderijen met de titel:
‘Zeven sferen in het Hiernamaals’, waarop hij
zijn persoonlijke ervaringen met bovenaardse
dimensies heeft verbeeld. De tentoonstelling
is gratis en de heer Wolvers is zelf aanwezig
om desgewenst toelichting te geven. Er zal
ook een mooi verzorgde brochure à € 7,50
te koop zijn. De opbrengst is bestemd voor
Hospice Issoria.
De openingstijden zijn op zaterdag en zondag
van 10.30 tot 17.00 uur en op woensdag van
10.30 tot 11.30 uur. Zondag 10 november wordt
de expositie om 15.30 uur op bijzondere wijze
afgesloten door ‘The ARTvocals’, bestaande uit
een negental zangers, die onder begeleiding
van piano en dwarsfluit bij de schilderijen
passende muziek ten gehore brengen. Om de
expositie te verbinden met het parochieleven,
zijn de parochianen uitgenodigd, om aan hun
eigen ideeën of associaties met het hierna
maals uitdrukking te geven d.m.v. een tekst,
tekening, foto enz. Deze zullen worden ver
zameld en bij de expositie ter inzage worden
gelegd.

digen wij u van harte uit om mee te doen.
Een koorproject dus dat 7 weken duurt. We
zingen Engelse en Nederlandse Kerstliederen,
veelal vierstemmig. De viering vindt plaats
op zaterdag 14 december om 15.30 uur in De
Goede Herderkerk. Repetities? Vanaf 30 oktober elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in
bovengenoemde kerk. Voor wie? Voor enthousiaste mensen met zangervaring. Aanwezig
heid bij de repetities is een vereiste. Opgeven:
zo snel mogelijk maar zeker voor 23 oktober bij
Riet Heemskerk (mjheemskerk@casema.nl)
of Ans Bulles (ansbulles@gmail.com), onder
vermelding van naam en stemsoort. Het aan
tal projectleden dat geplaatst kan worden is
afhankelijk van de stemsoort. Wees er snel bij!

Agenda

Overleden

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

8 Catharina Wilhelmina van der Broek
89 jaar
15 Alijda Maria Adriana van der Kleij-Bosman 91 jaar
20 Gijsbertus Christianus Johannes van der Geest 100 jaar

Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel.
Woord- en gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand:
10.00 uur Eucharistieviering met pater Van Ulden
ofm. Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid
elkaar te ontmoeten in het atrium naast de
kerkzaal in De Herdershof.

5
8
14
17

Vieringen

Door-de-weekse vieringen

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 2 november en 7 december. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact
opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Augustus

September

Anna Catharina Maria van Rooijen-Slingerland76 jaar
Frederik Nicolaas Jacobus van der Hoeven  75 jaar
Wilhelmina Bernarda Goddijn-Röling
81 jaar
Johanna Maria Wilhelmina van Velzen-Verhorik 81 jaar.

Gedoopt

Op 29 september:
Linnea Sarah
Maria van der
Hulst en
Jort Josephus
van Eyk.

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
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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.

Allerzielen ‘Ik heb je gezien’

Inzegening rouwkamer

Alles heeft zijn
uur. Voor alles
wat er gebeurt,
is een vaste tijd.
Geboren worden
en doodgaan. Een
tijd van samen
zijn ging voorbij,
de uren van samen leven met
wie ons dierbaar was, zijn verstreken, het
beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden
zijn voorbij gegaan. Toen kwam de tijd van af
scheid nemen. Ik heb je gezien. Als een lichtje
in de nacht; even was je heel dichtbij. En nu
laten wij elkaar los als bladeren in de herfst.
Want een boom laat zijn bladeren los om in
leven te blijven, om toe te groeien naar een
nieuw seizoen. Maar weet dat je wortel hebt
geschoten in mijn hart. Toen, nu en voor altijd.
Margreet Onderwater, gebedsleider

Op zaterdagavond 14 september heeft pastoor
Broeders aan het einde van de viering de nieu
we rouwkamer ingezegend. Alle aanwezigen
in de kerk en het koor vonden, met wat pas
sen en meten, een plekje in de mooie nieu
we ruimte. Het glanzend gepoetste kruis, dat
voorheen in het zaaltje van de Christus Dienaar
kerk hing, kreeg een plekje aan de muur. Met
een gebed en wijwater werd de ruimte inge
zegend. Als afsluiting werd de slotzegen uitge
sproken en zongen we met elkaar het slotlied.
De ruimte is sfeervol ingericht en kan dienst
doen als familiekamer waar familieleden van
de overledene kunnen samenkomen en sa
menzijn rondom hun dierbare overledene. Een
aanwinst voor onze kerk en voor Zoeterwoude!

Allerzielen
De jaarlijkse viering van Allerzielen is dit jaar
op zaterdag 2 november Van 16.00 tot 17.30 uur
is onze gebedsleider Margreet Onderwater op
het kerkhof om de graven van uw dierbaren
te zegenen. De Wijkkontaktgroep zal zorgen
voor koffie, thee en warme chocolademelk.
Er is muziek en er zijn graflichtjes te koop die
u direct bij de graven van uw dierbaren kunt
aansteken. Om 19.00 uur is de Allerzielenviering in de Sint Jan waarna we nogmaals
naar het dan sfeervol verlichte kerkhof gaan
om af te sluiten met de zegen en een lied.

Veiling met een Missie
Voor de 45-ste keer gaat eind oktober de vei
ling weer van start. De opbrengsten van deze
‘Veiling met een Missie’ komen geheel ten
goede aan projecten in ontwikkelingslanden
waarbij de direct betrokkene een binding heeft
met Zoeterwoude. De organisatie is weer vol
op actief om een mooie variatie aan kavels te
presenteren. U bent dan ook van harte uitge
nodigd om de veiling bij te wonen op zaterdag
26 oktober
De start van de veiling is om 20.00 uur in het
Muziekcentrum aan de Schenkelweg. Vooraf
aan de veiling begint om 19.00 uur de ‘Bingo
met een Missie’, voor jong en oud met aantrek
kelijke prijzen.
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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 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.

Allerzielenviering en zegenen
graven
Op zaterdag 2 november om 19.00 uur houden
we weer de traditionele Allerzielenviering.
We herinneren de overledenen van het afge
lopen jaar en al degene voor wie ons gebed
gevraagd wordt. Na afloop van de viering
bezoeken we het kerkhof om daar te denken
aan degenen die er in de afgelopen 200 jaar
begraven zijn. We doen dit met heel veel licht
jes. Altijd een prachtig gezicht.
Marianne Turk

Inzegenen strooiveldje kerkhof
Bij de vorige Rondom de Kerk was het strooi
veldje net af. Zondag 11 augustus, na een
mooie viering met het parochiekoor, werd het
ingezegend door pater Van Ulden, onder grote
belangstelling. Het kerkhof lag er zoals altijd
keurig bij. Dank zij de vrijwilligers die hier
regelmatig voor zorgen. Ook mogen we nog
blij zijn met de emeriti-priesters die voor wil
len blijven gaan. Pater Van Ulden nam er goed
de tijd voor. Het zal niet voor iedereen een
wens zijn om hier uitgestrooid te worden. Maar
het is weer een mogelijkheid meer. Juist voor

‘Zin in de ouderdom’
In zorglocatie Emmaüs van Wijdezorg zijn een
3-tal bijeenkomsten georganiseerd over het
thema oud worden. “Je wilt wel oud worden,
maar niet oud zijn”, is een veelgehoorde uit
spraak. Logisch ook, omdat ‘oud zijn’ niet altijd
meevalt. Mensen om je heen vallen weg, er is
druk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
en om méé te blijven doen met activiteiten.
Maar wat als dat niet meer zo goed wil? Hoe
leer je omgaan met het accepteren van onmo
gelijkheden? In de ontmoetingen wordt met
elkaar van gedachten gewisseld over wat de
‘zin’ is van ouder worden. De betekenis die we
aan ons leven geven staat hierbij centraal. De
bijeenkomst van 25 september is al geweest,
maar op de woensdagen 30 oktober en 27
november zijn ouderen die zin hebben in een
goed gesprek van harte welkom op de Benne
broekweg in Zoeterwoudedorp. Graag vooraf
aanmelden bij Ria Heemskerk, 088 209 11 82.

Orgelconcert
Vrijdagavond 8 november vindt in de Dorpskerk
in Zoeterwoude-Dorp om 20.00 uur een feeste
lijk benefietorgelconcert plaats, in het teken van
het 150-jarig jubileum van het Van Damorgel,
dat op 17 november 1869 in Irnsum (Fr.) voor het
eerst in gebruik werd genomen. Vier organisten
en een trombonist zullen dit concert verzorgen.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte ge
houden voor het onderhoudsfonds van het Van
Damorgel. De kerk is open vanaf half 8. Meer
informatie kunt u vinden op de nieuwe website:
www.orgelconcerten-zoeterwoude.nl.

Familieberichten
Overleden
09-08
22-08

Cornelis van Meurs
Gijsbertus Belt

85 jaar
87 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).

Weekendvieringen

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

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

familie van overledenen die na een crematie
graag willen dat de as toch op het kerkhof
blijft, maar geen behoefte hebben om gebruik
te maken van de urnenmuur. Na afloop kon
er nog koffie wordengedronken in de pasto
riezaal.

Terugblik op Monumentendag
Al heel wat jaren is onze H. Laurentiuskerk
ook open met Monumentendag. Een aantal
enthousiaste vrijwilligers zorgt er voor dat alles
er piekfijn uitziet. Omdat het kerkhof 200 jaar

bestaat was ook daar veel
aandacht voor. Zo waren er
onder andere een aantal
oude kazuifels uit de kast
gehaald die vroeger wer
den gebruikt bij uitvaarten.
Dit om toe te lichten hoe
ook dit is veranderd. Dat we
nu toch minder zwart ge
bruiken bij overlijdens. Wie
wilde kon nog de kerktoren
beklimmen. Het was goed
weer zodat ook mensen die
een rondje fietsten langs
meerdere
monumenten,
hier langs kwamen. Een ge
zellige dag voor bezoekers
en vrijwilligers. Zie de foto.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Een verslag van een parochiaan
Wat doen we op
Zondagmorgen?
Van huis uit mee ge
kregen; iedere zondag naar de Hoog
mis. Twaalf kinderen
en Pa en Moe. Tegenwoordig zouden ze
daar erg blij mee zijn.
Ik wil deze traditie
nog steeds in ere
houden, dus ga ik na
mijn ontbijtje naar
de kerk. Twee keer in de maand om mee te
zingen, met het parochiekoor. En de andere
zondagen, om mee te vieren. Op 22 septem
ber was het een woorddienst met als voor
ganger Marianne Turk, met samenzang. Nou
dat hebben we geweten. Als ik goed heb ge
teld waren het acht liedjes. Na afloop wordt
er iedere week koffie gedronken in de grote
zaal van de pastorie. Het aantal koffiedrin
kers is iedere week verschillend. Dat ligt aan
het aantal kerkbezoekers. Deze keer was het
wat minder omdat er de vorige avond ook
al een viering was geweest. Eenmaal bezig
komen de verhalen los. Zijn er nog klein- of
achterkleinkinderen geboren? Ook de verhui
zing van de dorpswinkels wordt besproken.
Heel belangrijk voor de sociale contacten.
Ieder heeft wel iets te vertellen of te vragen.
En na de koffie, wat wel eens aardig uit de
hand kan lopen, vanwege de gezelligheid,

gaat ieder weer zijn eigen weg. Met heel veel
dank aan de vrijwillige koffieschenkers. Ten
slotte moet er ook nog even opgeruimd wor
den. Maar ze doen het graag.

Gefeliciteerd!

Redactie, met het 100e nummer! Om trots op te
zijn. In de loop der jaren is heel wat veranderd.
Kleuren en vormgeving: prachtig.
Dat er nog maar vele mogen volgen!

Familieberichten:
50 jaar getrouwd

7 oktober: Jaap en Truus den Hollander
Namens de parochie van harte gefeliciteerd
en nog vele mooie jaren toegewenst.

Overleden
13 oktober Jaap Verhagen 

87 jaar.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenkalender van 27 oktober tot en met 22 december 2019

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

Lux
Perpetua
Katholieke kerken bij kaarslicht

November

27 Oecumenische Taizéviering

1 Allerheiligen Hoogfeest + Lux

30 De werkelijkheid van de hemel
en de hel
Wat staat ons te wachten na dit leven
hier op aarde? Zie pagina 3

Opening Kerk & Kunst
2 Allerzielen Gedachtenis van

Rondom de Kerk - November | December 2019

13 De Kerk van de 21 concilies

Open kerkacties

14

Zie rechterpagina

23 Jubileum diaken Clavel
Zie pagina 1

24 Christus, Koning van het
Heelal Hoogfeest

December

3

14

4 Jean Vanier Over de kracht van 15 3e Zondag van de Advent
liefde. Josephpastorie van 20.00
tot 21.30 uur. Door Bas van
Pampus pw. Meer info in de gele
catechesefolder!

26
27

5

28 Augustinus en
Adrienne von Speyr

6
7

29

8 2e Zondag van de Advent

5

18

30 Sint Nicolaas Vespers

9 Maria Onbevlekt Ontvangen

6 H. Willibrord,

19 Hoe kan ik leven vanuit de
kracht van mijn Vormsel?

7 Augustinus (+ 430) en
Adrienne von Speyr (+ 1967)
Over God, het gebed, de Biecht,
de Kerk en veel meer. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith

8
9

Info bij 29 oktober

Geen Bijbelvrees meer!
Zie rechtsboven

Bezinning Advent Over de
geschiedenis en betekenis van de
Adventstijd en hoe kunnen we die
meer beleven? Lodewijkpastorie,
van 10.30 tot 11.30 uur.
Door pastoor Smith

19.00 uur in de Josephkerk.
Zie pagina 6

Zie hierboven

17

bisschop Verkondiger van ons geloof,
patroon van de
Nederlandse Kerkprovincie.
Hoogfeest

16 Avond van Barmhartigheid

17 Geen Bijbelvrees meer!

4

16.00 uur. Zie pagina 7

Van 17.00 tot 19.00 uur, begraafplaats Zijlpoort. Zie
www.begraafplaatszijlpoort.nl

2

25

Info bij 7 november

13 Lichtjesavond H. Lucia

1 1e Zondag van de Advent

16

10
12

alle overleden gelovigen + Lux
Perpetua, zie hierboven

Hartebrugkerk. Begeleiding door
Marlène Falke, pw.

‘protestants of evangelicaal’ lezen? Moeten we ook teksten uit
ons hoofd leren? Deze kwesties
komen aan de orde. Vooraf maken we een reis door de
Bijbel door elk boek even kort te
duiden en geven we aan welke gedeelten ‘zeker’ een keer
gelezen zouden moeten worden. Bedoeling is een eerste introductie op de Heilige Schrift om ‘Bijbel-vrees’ wat weg te
nemen en het Woord Gods als boek van de Kerk te belichten.
Nog op dinsdag 19 november, 17 december en verder in
2020. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith. Graag Bijbel meenemen!

3 Lux Perpetua zie hierboven

Petruspastorie, van 20.00 tot 21.30
uur. Door Bas van Pampus pw

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

12

Hartebrug van 14.00 tot 16.00 uur,
Antonius van 17.00 tot 19.00 uur
15

31 Wat zegt onze paus over Heiligheid?

Basics van
het geloof

Het katholieke geloof verkennen. Over eeuwig leven.
Josephpastorie, van 14.00 tot
15.30 uur. Door diaken Clavel
en Annelies Cremers

in de Petruskerk Zie pagina 23

29 Hoe kan ik leven vanuit de kracht
van mijn Vormsel?
Begrepen we maar
half wat we allemaal
hebben ontvangen
bij ons Vormsel.
Petruspastorie, van
20.00 tot 21.30 uur.
Ook op 19 november

11 Houd het eenvoudig

Perpetua, zie hierboven

Maria Middelareskerk, aanvang
19.00 uur

Zie pagina 18! En vooral ook www.
leidencompassiestad.nu

De Heilige Schrift is het Woord van God.
Elke zondag horen we de drie lezingen en
dagelijks klinkt de Schrift in de Mis en het
Getijdengebed. De Bijbel is weergave van
de Openbaring en ook norm van ons geloof.
Bovendien kunnen we door het overwegen
van de Schrift de levende Heer ontmoeten. Met alle christenen delen we dit ontzag voor de Bijbel. Tegelijk zijn er ook
veel vragen ontstaan rond de Bijbel. Klopt de tekst wel? Wat is
eigenlijk de ‘rode draad’ van dit hele dikke boek? Is Genesis
geschiedenis? Wat moeten we met de moeilijke gedeelten?
Wie of welke instantie bepaalt eigenlijk wat de juiste uitleg is?
Waarin verschilt het ‘katholiek’ lezen van de Bijbel van een

In het kader van de landelijke manifestatie ‘Kunst & Kerk’ zijn op 1, 2 en 3 november de zes kerken in Leiden en Begraafplaats Zijlpoort met kaarslicht open:
op 1 november Hartebrug van 11.00 tot 17.00 uur, Antonius van 17.00 tot 19.00
uur, Maria Middelares van 16.00 tot 18.00 uur, 2 november de Petrus, Joseph
en de Lodewijk van 16.00 tot 18.00 uur, de Hartebrug van 11.00 tot 18.00 uur
(Open Kerkdag) en de Antonius van 15.00 tot 17.00 uur. Begraafplaats Zijlpoort
heeft kaarslicht op 2 november en 3 november van 16.00 tot 17.00 uur. In de
Lodewijk is dan aanbidding en Engelse Mis. Er kan tussen ca. 15.00 en 19.00
uur op de drie dagen een Kerkenpad worden gelopen om de kerken in kaarslicht
te beleven. Mensen kunnen zelf ook kaarsen aansteken en daarmee bijdragen
aan ‘Lux Perpetua’, het ‘eeuwig licht’. Lees verder op pagina 23!

Oktober

28 Start viering 10 jaar Leiden
Compassiestad

Geen ‘Bijbelvrees’ meer!

18 Gulden Mis H. Lodewijk,
7.00 uur. Zie pagina 7

Jean Vanier Info bij 4 december
19

Hoogfeest

10

20

11 De Kerk van de 21 concilies

21 Open Kerkactie Hartebrug

Zie hieronder

14.00 tot 16.00 uur

12 Bijbelleesavond Zie pagina 17

22 4e Zondag van de Advent.

20 De werkelijkheid van de
hemel en de hel
Zie pagina 3

21 Bijbelleesavond Begeleiding
Marieke Maes. Lezingen van
een zondag. Zie pagina 17.
Iedereen is welkom

22 Film en Spiritualiteit
‘Homeless at Harvard’. Van
19,15 tot 22.30 uur, Romanuszaal, Lange Mare, achter de

Al 21 Concilies!
Concilies zijn belangrijke momenten
in de geschiedenis van de Kerk. Bisschoppen komen bijeen om met en
onder leiding van de Paus te luisteren naar wat de Geest zegt tegen de
Kerk. Vaak gebeurde dat in tijden die
voor de Kerk niet makkelijk waren,
crisistijden. Maar altijd heeft God de
Concilies gebruikt om de Kerk weer

verder de weg te wijzen. Tot nu toe zijn
er 21 concilies geweest. Elk van hen
heeft een eigen geschiedenis en verduidelijkte aspecten van het geloof. Hier
komen we een deel van de ‘levensweg’
van de Kerk tegen. Nog op woensdag 13
november en 11 december.
De Ridderzaal, Alexanderstraat 1A bij
de Josephkerk. Van 20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith. Opgave niet nodig.
Rondom de Kerk - November | December 2019
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HARTEBRUG

Regio Zuid

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.

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

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

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

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

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

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

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

Echt iets lekkers!

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.

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

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

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

O

E

T

E

R

W

O

U

D

E

C.G.J. Onderwater
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Crematie- en uitvaartverzorging
Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74
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info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Pannenkoeken!
Na een lange vakantieperiode waren ze op
zondag 1 september weer in de Hartebrugkerk:
de kinderen die op 12 mei de Eerste heilige
Communie ontvingen. Ze deden enthousiast
mee aan de Kinderwoorddienst en natuurlijk
ontvingen ze ook de Communie. De begeleid
sters Maaike en Nicolien werden aan het eind
van de dienst met een mooie bos bloemen be
dankt voor de uitstekende wijze waarop zij de
kinderen hebben begeleid. Die middag werd
het project afgesloten in de Leidse Hout, waar
mee?? Natuurlijk… met pannenkoeken!

Promotie Martijn van Nijnanten

Victoria wordt Nederlands

Martijn van Nijnanten (u kent hem
vast wel als acoliet in de Hartebrug)
weet niet alleen veel van liturgie
maar ook van politiek! Op 12 sep
tember is hij gepromoveerd in de
Senaatskamer van het Academie
gebouw als politicoloog. Voor zijn
proefschrift onderzocht hij wat er
binnen een politieke partij gebeurt
wanneer er een flinke verkiezings
nederlaag geleden wordt.
Martijn, van harte proficiat en alle
goeds voor de toekomst!

Getrouwd met een Ne
derlander, Klaas Jan
Schoppink, met wie
zij drie zoons heeft,
echte Hollandse jon
gens, voelde Victoria
Twist zich al behoorlijk
Nederlands geworden.
Maar nu is dat ook nog
eens officieel beves
tigd. Op 17 september
ontving zij het Nederlands Staatsburgerschap in het Stadhuis van Leiden.
Van harte gefeliciteerd, Victoria met deze belangrijke stap in je leven!

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering.
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering met na
afloop gelegenheid voor een biechtgesprek tot
13.30 uur.
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand en op alle zondagen van de Adventstijd.

Inzameling voor de Leidse
Voedselbank

Houdbare en goed verpakte producten kunt u
achterin de kerk inleveren op zondag 3 november
en 1 december. U kunt de Leidse Voedselbank ook
steunen door een geldelijke gave in het offerblok
achter in de kerk.

Koffiedrinken na de Mis in de
Romanuszaal

Catecheseclub Vriendjes van
Franciscus

Na de mis op zondag 3 en 17 november en op
1 december. Op de eerste zondag van de maand is
er ook een lunch voor de kinderen.

‘Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de
natuur’. Thema: De elementen.
Zaterdag 9 november om 15.30 uur.

Gedoopt

Filmavond in de Romanuszaal

Zondag 8 september 2019
Fie Gilsing, dochter van
Guan van Zoggel en Loraine Gilsing.

22 november

Ouderensoos in de Romanuszaal

Open Kerk Actie

Iedere woensdagmiddag om 13.30 uur.
Gezellige ontmoeting met kaarten, sjoelen, etc.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij de
heer Wilbert Hocks, wjmhocks@casema.nl.

Homeless at Harvard, Romanuszaal, Lange Mare 79
19.15 tot 22.30 uur. Zie ook pagina 12-13.

Zaterdag 2 november 14.00 tot 16.00 uur
Thema: Allerzielen
Zaterdag 21 december 14.00 tot 16.00 uur
Thema: Kerstmis.

Concerten

Zaterdag 9 november 15.00 uur
Orgelconcert door de beroemde organist
Daniël Roth uit Parijs.
Toegang € 10,-.
Zondag 17 november 15.00 uur
Concert Capella Vocale
o.l.v. Monique Schendelaar
Info: www.capellavocale.nl.
Zondag 22 december 15.00 uur
Kerstconcert Hartebrugkoor
o.l.v. Theo Goedhart
mmv. Brassband Schoonhoven
Info: www.hartebrugkoor.nl.

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.

Dr. G.J.C. Bots 75 jaar koorlid
Het is 1944 als er zich bij het Sint Petrus
Herenkoor in Leiden in één klap 12 nieuwe
zangers melden. Daar zouden we vandaag
de dag heel wat voor over hebben.
Het is bijna onvoorstelbaar dat één van die
12 nieuwe zangers uit 1944 nu nog steeds
lid is van het koor. Erelid zelfs. En dat is ze
ker niet alleen vanwege dat lange ‘dienst
verband’. Want door al die jaren heen heeft
Gé Bots het koor ook talloze malen op het or
gel begeleid en later zelfs repetities en Hoog
missen voor zijn rekening genomen als we een
tijdje zonder dirigent en/of organist zaten. Zo
heeft hij het koor door moeilijke tijden heen
geholpen. Ook zijn bijdrage aan de Kroniek
‘125 jaar Sint Petrus Herenkoor’ uit 2002 mag
hier genoemd worden, een heldere beschrij
ving van de geschiedenis van de kerkmuziek.
Vanaf het ontstaan, maar met de nadruk op
de 125 jaren die in deze kroniek aan de orde
komen (1877-2002).

Wij zijn hem voor dit alles, als koor maar ook
als parochiegemeenschap, heel veel dank
verschuldigd. Volkomen terecht werd hij
benoemd tot Ridder in de Orde van Sint
Silvester en ook werd hem de parochiële Gou
den Haan opgespeld. De enige Haan trouwens
die met een diamant is uitgevoerd.
Niet gek dus dat ze in de Hartebrug ook een
beroep op hem gingen doen voor de rouw- en
trouwmissen. En met nog meer plezier speelde
hij op de zaterdagse inloopconcerten in deze
kerk. Hij was daar vele jaren een geziene,

Vrijwilligersbijeenkomst 2019
Op 12 september was de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
’s Middags met een groep een bezoek aan de Sint Bavobasiliek in Haar
lem. Hier werd de ene toren beklommen en via een tijdelijke brug langs de
andere toren weer afgedaald: een schitterend
uitzicht over Haarlem en omstreken! Aansluitend
was een excursie door de kerk onder leiding van
Wim Eggenkamp.
Daarna terug naar Leiden voor een heerlijk buffet
met als hoofdgerecht saté van een gerenommeerd
Indonesisch restaurant. Uiteraard vergezeld van
een lekker drankje. Een mooi begin van een nieuw
jaar vol met activiteiten waarin onze vrijwilligers
belangrijk zijn. Voelt u zich aangesproken? Meld
u zich bij één van onze werkgroepen en u wordt
warm welkom geheten!
Wil Witte

Boekenmarkt
Op zaterdag 9 (van 11.00 tot 16.00 uur) en
zondag 10 november (van 12.00 tot 15.30) is
er weer een boekenmarkt in de zaal naast
de Petruskerk. Ook cd’s, dvd’s, en lp’s zijn te
koop. We hebben zelfs oude X-boxspellen!
De opbrengst is voor De Bakkerij, vooral voor
de Kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen.

Werkgroep diaconie

Doopdatum in het najaar
De laatste Doopviering dit jaar is op zaterdag
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30 november om 15.00 uur. De voorbereiding
is op dinsdag 19 november om 19.30 uur in
de pastorie van de Sint Petrus. Voor Informa
tie en/of opgave: Pernelle Severijnen, pam.
severijnen@planet.nl of 071 514 49 88.

Projectkoor Kerstmis
Op donderdag 7 november is de eerste
repetitie van het projectkoor. Iedereen die zin
heeft om met Kerstmis mee te zingen, is van
harte welkom! Mail naar Marja Vos, marjavos
hoekstra@ziggo.nl.

maar zeker ook graag gehoorde organist.
Zijn diamanten jubileum bij het Sint
Petruskoor werd deze zomer overschaduwd
door het overlijden van zijn echtgenote. We
hopen van harte dat de muziek hem mag
helpen om de draad weer op te pakken,
zoals dat al eerder bij een trieste gelegen
heid gebeurde.
Zijn betrokkenheid bij het koor blijft
onverminderd groot. Begrijpelijk dat het
hem moeilijk viel toen hij een aantal jaar
geleden – hij naderde toen de leeftijd van 90
jaar – moest besluiten om het wel en wee van
het koor voortaan vanaf de zijlijn te beleven.
Maar zijn warme belangstelling wordt daardoor
zeker niet minder gewaardeerd.
We wensen Gé van harte proficiat met dit uit
zonderlijke 75-jarig koorjubileum en hopen dat
zijn vitaliteit en brede interesse hem voorlopig
niet in de steek laten.
Namens de Sint Petrus en het Sint Petruskoor
te Leiden, 
Ton van Schie

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.

Start

Laudato Si’ jaar Regio Zuid

Er staat ook op pagina 2 van het blad al een mooi verslag, maar om
dat onze Antoniuskerk het middelpunt was, toch nog wat aandacht
hier. Na de zondagmorgenviering op 1 september, die al helemaal
in het teken stond van de Zorg voor de Schepping en haar schepselen, werd de kerkzaal omgetoverd in een grote open ruimte.
Daar kregen de tafels van de high-tea een plek naast informatie
kraampjes over groene energie, vluchtelingen, Schuldhulpmaatje,
de inspiratie van Sint Franciscus en nog meer. Het programma van
de Regio Zuid begon pas nadat de kerkgangers vanuit de Hartebrug
en de Petruskerk al zwerfvuil rapend waren gearriveerd met vele
volle vuilniszakken! Het was daarna gezellig en al het lekkers van
de high-tea werd genuttigd, rustig zittend of slenterend langs de
info-kraampjes.

Middelareskerk trok bekijks!

ditmaal wordt verzorgd door Mieke Verduijn,
pianiste. Zoals gebruikelijk gaan we ook met
elkaar in gesprek over het thema.
Het Buurtinitiatief wordt gehouden in steeds
wisselende locaties. Op 26 November zijn
we te gast bij woonzorgcentrum Haagwijk,
Beethovenlaan 2.

Er was op beide zonnige Open Monumenten
dagen (14 en 15 september) heel wat aanloop,
mede door optredens van koren en een jeugd
orkest. Bezoekers die meestal met de fiets
kwamen waren aangenaam verrast door het
mooie, intieme kerkgebouw.

Vaste Vieringen

Eerste vrijdag van de maand

Zaterdagavond

Allerzielen

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 13 november en
11 december.

Allerheiligen

Vrijdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen
9.00 uur Mis in de dagkapel.

Allerzielen

Zaterdag 2 november is niet alleen koorlid
Ton van Schie jarig, maar is het ook Allerzielen.
Het Petruskoor zingt van Hugo Distler ‘Wie der
Hirsch schreiet’, een fragment uit Psalm 42, en
van Gabriel Fauré een deel in uit zijn wereldberoemde Requiem. In dat laatste stuk vervult
de jarige een bijzondere rol.

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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Oecumenische vredesviering
Een week later hielden we op zondag 22 sep
tember aan het begin van de ‘vredesweek’
samen met de wijkgemeente een drukbe
zochte vredesviering in de Antoniuskerk.
Thema: ‘Vrede verbindt over grenzen heen’.
Ds. Ellis Ezinga verwees in haar overweging
naar Sint Franciscus, als verbindende figuur
over grenzen heen. Een van de twee heiligen
die ook door protestanten vol overtuiging Sint
worden genoemd; een man van vrede en eer
bied voor Gods schepping, een voorbeeld voor
ons allen.
Na afloop gingen we met elkaar aan tafel,
want ook samen eten verbindt. Het was een
zogenaamde potluck, een gezamenlijke maal
tijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt
en dat deelt met alle andere aanwezigen.

Dit jaar is besloten op vrijdag 1 november de
Antoniuskerk open te stellen van 17.00 tot 19.00
uur om de bewoners van Leiden Zuidwest de
kans te geven een kaarsje op te steken voor
een overleden dierbare. Dit past naadloos
in het Laudato Sí-jaar met de zorg voor de
medemens. Er zijn ook mensen aanwezig van
katholieke en protestantse huize met wie
nabestaanden desgewenst een gesprekje kun
nen voeren. Gewoon een kopje koffie of thee
drinken en even mijmeren in de rust van het
kerkgebouw kan ook!
Op zondag 3 november is er in de viering van
9.30 uur, ook in de Antonius, aandacht voor de
overleden parochianen, met name die van het
afgelopen jaar.

Buurtinitiatief op 26 november
Dinsdagmiddag 26 november is er weer een
bijeenkomst van het Buurtinitiatief Zuidwest
voor ouderen in de wijk (maar geïnteres
seerden buiten deze doelgroep, qua leeftijd
of woonplek, zijn ook welkom). Ds. Ad Alblas
komt spreken over compassie, een actueel
thema nu Leiden in november 10 jaar Com
passiestad viert. Er is ook weer muziek, die

De eerstvolgende vieringen zijn in de Antoniuskerk om 10.00 uur op 1 november en 6 december,
met na afloop koffiedrinken

Bijbelcatechese met Marieke Maes

Op de donderdagen 21 november en 12 december
is er om 20 uur in de Antoniuspastorie weer een
boeiende avond over de Heilige Schrift. Wat hebben bepaalde lezingen uit het oude en nieuwe
testament ons nog te zeggen? Ook bekende
verhalen komen in een nieuw licht te staan.
Iedereen is welkom!

Maaltijd Plus

Op vrijdag 29 november is om 18.00 uur alweer
de laatste bijeenkomst van 2019 in De Verdieping, Stevensbloem 269. Er wordt altijd lekker
gekookt en dit keer vertelt arts Paulus Falke over
zijn werk met getraumatiseerde oorlogsslachtoffers en gevangenen. Aanmelding via intekenlijsten achterin de kerk of via vanerp@outlook.com.

Overleden

Op 23 september overleed mevrouw Maria
Cornelia Wilhelmina (Miep) Schamper-Zandvliet,
bewoner van verzorgingscentrum Rijn en Vliet.
Zij bereikte de leeftijd van 96 jaar. Haar afscheidsviering vond plaats op 28 september op Begraafplaats Rhijnhof.

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

Kerkelijk Centrum

Diaconaal Weekend met bezoek moskee

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

Op de openingszondag 12 september van De Regenboog
hebben we na de viering in drie groepen flink
nagedacht over de opdracht die we met elkaar hebben.
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
Bij de woorden die ons raakten springen zorg voor el2317 ST Leiden,
kaar, vertrouwen, openheid, ontroering, spiritualiteit
071 521 28 58,
en vrolijkheid eruit. Het woord twijfel gaf heel wat
beheerder@
gespreksstof. Er zijn nieuwe plannen genoemd, naast
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
het voortzetten van alle mooie dingen die nu al gebeuDe Regenboog
Gratis parkeren!

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

www.deregen- Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen

ren, zoals vieringen
voor gerichte (leeftijds-)groepen. En
de maatschappelijke
betrokkenheid van De
Regenboog mag verder worden ingevuld. Tot slot, ook
blijft het versterken en uitdragen van de oecumene
een wezenlijk thema voor onze gemeenschap.

Kerkelijk Centrum

Tijd van licht en ontmoeting

Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten

Eén keer per jaar nemen we
tijd en ruimte om te gedenken
wie ons ontvallen zijn.
Zo gedenkt ook de geloofsgemeenschap de Regenboog
in haar oecumenische setting
rond Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen haar
gestorvenen met een liturgie
waarin niet alleen gebeden en
gezongen wordt maar ook een
kaars wordt ontstoken voor
hen die het afgelopen jaar
zijn overleden. Dit jaar zal dat zijn op
zondag 3 november om 10.00 uur.
Vanuit het verlangen om te delen
met anderen, die misschien nooit in
een kerk komen, wordt er, nu voor de
vierde keer, geprobeerd te gedenken
met de wijk. Via een flyer die deur
aan deur verspreid is, wordt iedere
bewoner uitgenodigd om op Allerzielen zelf, zaterdag 2 november, naar

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

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

De Regenboog te komen. De kerk is
van 17.00 tot 19.00 uur open.
Er is gelegenheid de overledenen
te gedenken, met bijvoorbeeld de
naam of een wens voor een dierbare op een kaartje te schrijven.
Dit kaartje kan in de gedenkboom
worden opgehangen. Ook kan een
kaarsje worden opgestoken en is

gelegenheid tot persoonlijk gesprek bij een kop koffie of thee.
Samen gedenken, samen op zoek
naar Licht en elkaar ontmoeten,
dat geeft troost en verbondenheid.
Iedereen is welkom!
Marianne Hoogervorst, pastoraal
werkster en Joke Langeveld,
scriba wijkkerkenraad

Liederen en muziek in Advent- en Kersttijd
In de Adventtijd komen we op drie avonden bij elkaar om de rijkdom van
liederen en muziek, die bij Advent en Kerst horen, te ontdekken. We kijken welke (Bijbel)teksten in dit soort liederen worden gebruikt en leven zo
samen toe naar Kerst. Er is veel ruimte om naar muziek te luisteren en
te zingen. Data dinsdag 3, 10 en 17 december van 20.00 tot 22.00 uur.
Contact Ds. Mirjam Buitenwerf.

‘Esther’ in De Regenboog
Op 24 november om 10.00 uur presenteert verhalenverteller Kees Posthumus samen met muzikant Henk
van Glabbeek een muzikale en actuele her-vertelling van het Bijbelboek Esther: ‘Esther, een Perzisch
sprookje’ speelt in het oude Perzië. Henk speelt
Perzische instrumenten, zoals de tar, de sitar en de
duduk. De voorstelling is geschikt voor jong en oud, wel of niet kerkelijk.
Iedereen is welkom! Geen entree, wel collecte. Meer info op de website.

Viering 10 jaar Leiden Adventsactie 2019 ‘Kinderen brengen hoop’
Tijdens de Adventscampagne staan ‘Moeders en kinderen’ centraal. De MOVCompassiestad!
leden van de onze parochie hebben voor het project gekozen, dat opkomt voor
Van 28 oktober tot 16 november staat
Leiden uitgebreid stil bij het feit dat 10 jaar
geleden het Charter for Compassion werd
ondertekend. Er is een bijzonder interessant en uitgebreid programma, waar de
gemeente Leiden, de Universiteit Leiden
en veel anderen bij betrokken zijn: een
Studium Generale ‘Passie voor de ander’,
Symposium Kinderrechten en compassie,
en nog heel veel meer! Kijk voor alle informatie over het programma op www.leidencompassiestad.nu. Mis deze bijzondere
viering niet en kijk aan welke activiteiten
u wilt en kunt deelnemen!
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de Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru.
Ruim twee miljoen Venezolanen
hebben hun land verlaten. Veel
gezinnen en alleenstaande moeders met jonge kinderen vluchten
naar Peru en verblijven in de hoofdstad Lima. De Peruaanse overheid stelde speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning in, maar die wordt
niet overal geaccepteerd. Daarvan zijn vooral kinderen van 0 tot 5 jaar de dupe.
Warmi Huasi zette een hulpproject op voor deze kwetsbare kinderen, ondervoed,
last van traumatische ervaringen en gezondheidsproblemen. Zo’n 100 ouders en
verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Ook zijn twee kind-centra opgezet waar vrijwilligers opleiding krijgen in
de zorg aan jonge kinderen. Meer info op www.adventsactie.nl.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel, MOV HH. Petrus en Paulus

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

Tijdens het Diaconaal Weekend van zaterdag 9 en
zondag 10 november staan ontmoeting, samenwerking en actie centraal. Dit in het kader van Leiden
Compassiestad.

samen met Stichting Werkgroep De Ruyter uit Rijnsburg. U kunt kleding inleveren van maandag 14 oktober
t/m vrijdag 8 november bij
De moskee Mimar Sinan houdt op zaterdag 9 november de Mimar Sinan Moskee,
Curaçaostraat 3 te Leiden:
open huis, met rondleiding in dit indrukwekkende en
gastvrije gebedshuis. Maak ook kennis met Ebru schil- maandag t/m vrijdag 14.00 tot 19.00 uur, zaterdag en
deren, de fascinerende techniek van het marmeren, een zondag 10.00 tot 14.00 uur. Dus creëer weer wat ruimte
in uw kledingkasten en kom op zaterdag 9 november
eeuwenoude volkskunst uit Turkije. Daarnaast is een
ook naar de Mimar Sinan Moskee in Leiden voor gastkledingactie voor Oekraïne: jongeren van M25 Leiden
en van de Mimar Sinan Moskee organiseren deze actie
vrij onthaal en een creatieve en informatieve middag!

Sponsor zwemles vluchtelingen!

Vredeswake 2019 voor de doorzetters

In samenwerking met De Bakkerij en Henk
Lippens, taalcoach bij de Ekklesia, is ‘Gratis
zwemles voor taalcursisten 18+’ gestart. De
afgelopen tijd volgden vijf Eritrese mannen
wekelijks lessen. Solomun, de rustige, enthousiaste motor van de vijf, zwemt inmiddels alle slagen in zwembad De Zijl en mag in november op
voor zijn A-diploma! Wijkgemeenten en parochiekernen
collecteerden hiervoor tijdens de vastenperiode. Dit bracht
zo’n € 1.000,- op! Graag willen we de huidige zwemmers en
andere nieuwkomers, erkende vluchtelingen, helpen met de
kosten van de zwemlessen: per kwartaal € 50,- per zwemmer. Helpt u mee? Uw bijdragen zijn zeer welkom op Diaconie Protestantse gemeente Leiden, NL 46 INGB 0000 097065
o.v.v. zwemles voor nieuwkomers.

Op zondag 29 september was er weer de Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden in het
kader van de Vredesweek, en
ook een vredeswandeling. De
organisatie was in handen
van De Bakkerij en partnerorganisaties. Een verslag met
foto’s met de wandelkaart en
de Vredes-wandelkrant staan
op www.debakkerijleiden.nl.

Oma gaat op Stap
Na het vertrek van Petra Akkerman is Paula van Kalmthout
(56, foto) vanaf 1 september projectmedewerker bij ‘Oma
gaat op stap’ in De Bakkerij. Dit project koppelt een vrijwilliger aan een oudere, een oma of opa,
die er graag eens uit wil, maar dat alleen niet meer kan. Paula: “ik kijk er naar uit ouderen te
bezoeken en hun verhalen te horen. Het vinden van vrijwilligers vind ik een uitdaging!” Het is belangrijk dat
vrijwilligers zich voor minstens één jaar aan een oudere
kunnen verbinden, dan kan er een band ontstaan.
Benieuwd bijvoorbeeld naar welke muziek populair was
in de jaren ‘50? Welke mode er werd gedragen?
Meld je als vrijwilliger bij Oma gaat op Stap en duik
samen in de tijd van toen! Paula van Kalmthout, 071
514 49 65 of pvankalmthout@debakkerijleiden.nl.

De Bakkerij kort
Verzorgingsproducten gevraagd
Na het diner voor de dak- en thuislozen
in de Marekerk, krijgen zij verzorgingsproducten: shampoo, zeep, doucheschuim, tandenborstel, tandpasta, kam,
borstel, maandverband of tampons. Wilt
u iets bijdragen? De spullen zijn welkom
tot en met 6 december bij De Bakkerij.

Vacature Conciërge
De Bakkerij zoekt een conciërge.
De functieomschrijving staat op www.
debakkerijleiden.nl.
Digitale Nieuwsbrief
In juni 2019 verscheen het laatste
Diaconie Bericht. Vanaf nu verschijnt
een digitale Nieuwsbrief. Aanmelden
kan via info@debakkerijleiden.nl.

Foto: Melle van der Wildt
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

‘De meeste
mensen deugen’
In mijn columns probeer ik meestal iets te beschrijven
waar ik optimistisch van word, iets wat ik zie in onze
samenleving dat geloof, hoop en liefde laat zien.
Alleen kijken naar wat niet goed gaat, dan vergaat je
de zin om zelf iets positiefs te doen. Dan rest immers
slechts klagen over van alles en nog wat.
Maar soms overvalt ook mij diepe teleurstelling, zoals
op 15 oktober. Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd
Bulgarije-Engeland. Grote groepen Bulgaarse toeschouwers brachten de Hitlergroet en lieten antiracistische spreekkoren horen naar donkere Engelse
voetballers, ze hadden veel plezier in hun gedrag. De
Engelsen besloten door te spelen en wonnen met 6-0.
Dat niet overal het besef leeft hoe onnoemelijk veel
leed er in de Tweede Wereldoorlog is aangericht door
de nazi’s, verbijstert me. Ik maak me ook zorgen dat
al een hele tijd, in ons land en ook elders, het antisemitisme ernstig aan het toenemen is.
Ja, ik blijf proberen lichtpunten te zien, alleen is het
soms erg moeilijk. Op de stapel te lezen boeken bij
mij thuis ligt ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger
Bregman. Hopelijk een goed ‘medicijn’ om het positieve wat er in de wereld gebeurt weer goed in beeld
te krijgen.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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Dank U God voor…
... Maan en Sterren

Paus Franciscus vraagt ons om beter
voor de aarde te zorgen. Doe je mee?

Gebed

Eco-tips deel 2:

Ik zie de maan
en de maan ziet mij.

Donkere nachten
Zet de verwarming
omlaag voordat je
naar bed gaat!

●

Gebruik bij het tandenpoetsen de tandenpoetsbeker!

God zegene de maan
en God zegene mij!
AMEN

●

Zorg in de winter voor goede
isolatie van de ramen en de muren
tegen de kou!

●

Dieren en planten in de Bijbel

Dieren van de nacht

Vervang je gloeilampen en gebruik ledlampen!

De dagen worden korter en de donkere
winter komt dichterbij. Een mooie
tijd om het over nachtdieren te
hebben. Net zoals wij, vonden
de mensen die in het Bijbelse
land Palestina (Israël) woonden,
dieren van de nacht een beetje eng.

●

Douche maar
één keer per dag
kort!

●

...de ster Proxima (betekent ‘de
dichtstbijzijnde’) Centauri zich
het dichtst bij ons zonnestelsel
bevindt?
...de Maan in 27 dagen om de aarde draait? Daar komt het woord
‘maand’ vandaan.
...de temperatuur op de maan varieert van - 180 graden Celsius in
de nacht tot + 150 graden Celsius
overdag?
...Neil Armstrong
in 1969 als eerste
mens op de maan
landde?
...je in de Sterrenwacht in Leiden op
speciale sterrenkijkavonden met een
telescoop (sterrenkijker) de
hemel kunt bestuderen?
https://www.universiteitleiden.
nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/sterrenkunde/over-ons

Van de profeten in het Oude Testament
horen wij over de uilen die op
eenzame plekken en in ruïnes
woonden. De grootse uil was de
Egyptische Oehoe met een spanwijdte
van bijna 2 meter! Zijn roep klinkt als
“oe-hoe” en iedere uil is herkenbaar aan zijn stem. De Oehoe
eet dieren zoals muizen, hagedissen, slangen en sappige kevers.
In de ruïnes en grotten woonden ook
vleermuizen. Vandaag zijn er in het Heilige Land nog 14
verschillende soorten.
Maar het allergevaarlijkste nachtdier was de wolf, de bijzondere vijand van de schaapskudde. Wolven jagen voornamelijk op hoefdieren en een schaap is voor hen erg lekker. Vooral nachts sluipen de wolven rond de schaapskooi.
Toen Jezus de 72 leerlingen op reis stuurde, zei Hij: “Ik
stuur jullie als lammeren tussen de wolven.” Dat betekende dat het heel gevaarlijk was.
Gelukkig denken wij tegenwoordig anders over
de wolf. In Israël is
hij nu beschermd
en er leven weer
wolven in
Nederland!

Deze mooie tekeningen en een beschrijving om stro-sterren te knutselen vind je op onze website:

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Kom ook naar Tour
of Faith
Tour of Faith is elke tweede
zondag van de maand: een
jongerenontmoeting voor
jongeren van 16 tot 30 jaar in
het bisdom Rotterdam.
Je bent te gast in een parochie, viert om 15.00 uur de
Eucharistie met bisschop
Van den Hende
als celebrant.
Daarna is een
geloofsgesprek
met onze bisschop. Het programma sluit af
met een gezamenlijke (brood)
maaltijd. Einde rond 18.30
uur. Zie voor de laatste informatie de Facebook-pagina
Jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam. Als je de pagina
volgt, krijg je automatisch de
uitnodiging voor de volgende
bijeenkomst. Zie ook www.
bisdomrotterdam.nl.

Sluit je aan bij de
RKJ Leiden!
De Rooms-Katholieke Jongerengroep van Leiden (RKJ) is
een open groep die elke week op
donderdag samenkomt. Samen
willen we groeien in vriendschap met elkaar en in ons
geloof. We gaan regelmatig gezellig borrelen, discussiëren of
luisteren naar interessante lezingen. Ook als je niet katholiek
bent ben je van harte welkom!
Kijk op Facebook voor het aankomende event! Volg ons ook op
Instagram (@rkjleiden) voor de
laatste updates en foto’s!

AGENDA JongerenInfo
27 oktober TEEN Zaalvoetbal
9 november Catecheseclub
Vriendjes van Franciscus,
‘Liefde voor God, Liefde voor
elkaar, Liefde voor de natuur’.
Thema: ‘De elementen’. Voor
kinderen vanaf groep 5. Voor
info en aanmelding mail naar
Victoria Twist, vjtwist@kpnplanet.nl. 22 november volgende TEEN-bijeenkomst.
Voor meer informatie, www.
rkjleiden.nl/tienergroep.

Jongerenbedevaart
naar Rome!

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 is een
Jongerenbedevaart naar Rome, georganiseerd door de Nederlandse bisschoppen. Deze bedevaart is naar aanleiding van de Bisschoppensynode in oktober 2018: aan deze synode namen ook jongeren deel.
De bedevaart is bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Er
kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden
de jongeren in
verschillende
groepen begeleid door enkele
priesters en diakens uit diverse
Nederlandse
bisdommen die
Rome goed kennen. De Nederlandse bisschoppen hopen en bidden dat jongeren de
ervaring hebben tijdens deze bedevaart, dat de Heer met hen meeloopt
en hen roept om Hem te volgen.

“Rome, verrijking geloofsleven
jongeren”
De bisschoppen vertellen in hun
brief: “… de ervaring leert dat een
pelgrimage naar Rome een grote
verrijking is voor hun geloofsleven,
voor hun onderlinge band en hun

band met de Kerk.” De deelnemers
logeren in de jeugdherberg van de
paters Teatijnen in het centrum van
Rome, naast de grote basiliek van
Sint Andreas
(foto). Verreweg
het meeste in
Rome wordt te
voet of met het
openbaar vervoer gedaan.
Een goede conditie en goed
kunnen lopen
is daarom een
vereiste, mede vanwege het ‘stevige’
programma en de vele indrukken die
opgedaan worden. Op zaterdag
2 mei reizen de deelnemers per
vliegtuig terug naar Nederland.
Kosten € 439,- tot 31 december,
daarna is de prijs hoger. Organisatie
Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim Contact info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043 321 57 15 Inschrijving via de inschrijfpagina van Huis
voor de Pelgrim.

TEEN Rozenrally & voetbal toernooi
Nadat Blauwe
Zuster Laetitia
Dei op vrijdagavond 20 september iets had verteld over de
mogelijkheid
voor de tieners
om bij te dragen
aan hun klooster in Albanië, stortten
de tieners zich op de Italiaanse pasta
in de keuken van de Petruspastorie.
Ze werden ondergedompeld in de geheimen van de Rozenkrans en konden er ook zelf eentje maken. In de
maand oktober zijn ze steeds uitgenodigd om op vrijdag de Rozenkrans
samen met andere parochianen in de
kerk te komen bidden en eigen intenties op te geven. De komende keer
gaan de tieners naar het zaalvoet-

baltoernooi in Leidschendam. Op 27
oktober vieren ze eerst samen de Mis
in de Lodewijkkerk en gaan daarna
op weg. Na het openingsgebed spelen ze in teamshirt en in gemengde
teams tegen tieners die uit het halve
land bijeenkomen. Vorig jaar zijn ze
net derde geworden, ook al spelen de
meesten niet eens voetbal! De bijeenkomst daarop is weer in Leiden
op vrijdag 22 november: iedereen
van 12 tot 16 is welkom! Voor meer
informatie www.rkjleiden.nl/
tienergroep.
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Kinder Hoek

Vrijwilliger De Goede Herder
Wat doe je?
Ik ben zo’n 22 jaar lector en voorganger bij de
woensdagvieringen, samen met een aantal andere
parochianen. Ik bereid de lekenvieringen voor, ik
breng op zondagen Communie langs bij mensen in
het Alrijne Ziekenhuis die niet naar de vieringen
kunnen en ik ben bestuurslid van de Anna Martina
Stichting, een stichting voor hulp aan ouderen in
Leiderdorp en Zoeterwoude.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Voor het maken van de vieringen ga ik een uur of
twee zitten, dan maak ik er 4 of 5, steeds naar een
thema. Vaak gebruik ik de bekende misboekjes
van Gooi en Sticht, voor de liederen gebruik ik de
gezangenbundel GvL en ik maak gebruik van internet. Woensdag is mijn vrije dag, dan maak ik daar
tijd voor. Ik kom net van een vergadering van de
Anna Martina Stichting.
Wat drijft je?
De mensen. Ik krijg energie van ze. Ik vind die
woensdagvieringen heerlijk. Ik ben altijd best
nerveus van tevoren, soms zelfs tijdens een viering, maar ik doe dit al jaren en ik merk dat ik een
band heb gekregen met de groep. Sommigen van
hen ken ik al meer dan 20 jaar en heb bij de koffie
dan ook de mooiste gesprekken!
Heel bijzonder ook dat ik de Communie mag
uitreiken aan de mensen in het Alrijne. Ze zijn
kwetsbaar, vaak ernstig ziek of liggen op sterven.
Ik vraag mezelf te voren wel eens af of ik dat als
leek wel kan. Ik vraag dan om kracht, ik voel dat
ik die ook krijg en heb dan altijd hele inspirerende
ontmoetingen, zoals onlangs met een oude buurvrouw van mijn moeder, uit de buurt van Enschede.
Ze hadden nooit veel contact, de overbuurvrouw
was calvinistisch, maar toen ineens sloeg er een
vonk over. Of een andere keer toen een dame op
sterven lag en geen priester meer vond. Op zulke
moeilijke momenten mag ik met hen bidden of een
luisterend oor zijn. Ik ben dankbaar dat ik iets voor
de kwetsbare medemens kan betekenen, dat heb ik
van huis uit meegekregen.
Allerheiligen en Allerzielen?
Het is mooi dat er heiligen zijn die je inspireren,
maar ik ervaar het meeste contact met Allerzielen.
Dan doen we van alles hier in de kerk, ook op het
kerkhof. Ik ben erg onder de indruk van het gedicht
‘Mijmeringen bij het graf van een geliefde’. Als ik
dan lector ben, draag ik het graag voor. Het is te
vinden op Kerknet.be.
Ik voel me een bevoorrecht mens.
Rondom de Kerk - November | December 2019
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 26 oktober tot en met 15 december 2019
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De zes stoere meiden van het Kinderkoor ‘De Vlammetjes’ van de Lam Gods
zingen de sterren van de hemel! Ze
hebben daarbij wel hulp nodig van een
dirigent(e) om te groeien in aantal en
hun repertoire uit te breiden. Repetities
zijn op donderdag van 18.30 tot 19.30
uur. ‘De Vlammetjes zingen 1 keer per
maand in de viering op zondag.
Enthousiasme is belangrijker dan veel
ervaring. Interesse? Mail of bel naar
Marlène Falke pw, m.dehoogh@hotmail.
com of 06 53 24 91 87.
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Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Ondersteuning

Zorg & wonen in Roomburgh

Rooms-katholieke identiteit

Vrijwilligers

Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Roomburgh biedt de volgende services:
THUISZORG
DAGBESTEDING
INDIVIDUELE BEGELEIDING
WIJKRESTAURANT
MAALTIJDSERVICE
HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een
eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Roomburgh beschikt over
handige voorzieningen:
RESTAURANT
KAPSALON
REISBUREAU
ACTIVITEITEN
KAPEL
GEZONDHEIDSCENTRUM

Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?
U bent van harte welkom.

Uitvaartverzorging

Levendaal 103 - Leiden

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

w w w.levendaal.eu
w w w.af s c h e i d s c e nt r um.c o m
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Rondom de Kerk - November | December 2019

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

