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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
 

De Haan van de Petrus 
 

 januari 2020 
 

Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
 

 
365 dagen Oud en Nieuw  
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd wat er nu zo bijzon-
der is aan de avond van 31 december? Wat nu maakt dat 
we zo nadrukkelijk stil staan bij de wisseling van het jaar? 
We doen dat bijvoorbeeld niet op Christuskoning, de laat-
ste dag van het kerkelijk jaar. En zeker niet iedereen viert 
de vooravond van zijn of haar verjaardag. Toch hebben we 
blijkbaar behoefte om bij het wisselen van het jaar een 
ogenblik stil te staan, terug te kijken, vooruit te zien en 
voornemens te maken. Een pas op de plaats. Als gelovige 
mensen hoeven we wat dat betreft niet te wachten op de 
wisseling van het jaar. Het sacrament van Boete en Ver-
zoening is ook zo’n pas op de plaats. Van terugkijken en vooruit zien, spijt betonen over 
wat misging, voornemen het anders te doen en vergeving krijgen. En daarbij ook nog eens 
weten dat je er niet alleen voorstaat. Dat hebben we met Kerst nadrukkelijk gevierd, dat 
God zich door Mens te worden in liefde naar ons toebuigt; Emmanuel God-met-ons. Soms 
vergeet je hoe rijk we zijn, 365 dagen ‘Kerstmis’ God-met-ons, 365 dagen ‘Oud en Nieuw’ 
met terugzien en opnieuw mogen beginnen.                PW Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel 
 
Het Heilig Vormsel  
In 2020 zal op zaterdag 16 mei om 19.00 uur het H. Vormsel worden toege-
diend door onze bisschop. Voor tieners is er een voorbereidingstraject. Dit 
start op donderdag 16 januari. De eerste ouderavond is op dinsdag 14 janu-
ari a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in de Petruszaal (links naast de kerk). Zie de 
brief en inschrijvingsformulier achterin de kerk op de lectuurtafel. Voor meer informatie 
en/of opgave kunt u contact opnemen met Bas van Pampus: pwbasleiden@gmail.com of 
06-52246826, of met Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl 
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De Eerste Heilige Communie  
De eerste H. Communie zal plaatsvinden op zondag 7 juni 2020. De eerste 
voorbereidingsmiddag is op woensdag 29 januari van 14.30 uur tot 16.00 uur. 
De eerste ouderavond is op dinsdag 21 januari a.s. van 20.00 tot 21.45 uur in 
de Petruszaal (links naast de kerk). De brieven met informatie en opgave-

strookje liggen achterin de kerk op de lectuurtafel. Voor opgave en/of informatie kunt u 
contact opnemen met Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl 
 
Petrusjubileum 
Aan het eind van een jaar kijken we vaak terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Dit keer wil ik u graag vooruit laten blikken naar een gebeurtenis die ons te wachten 

staat In 2020. Door een zeer oplettende medeparochi-
aan werd ik er op attent gemaakt dat 2020 een bijzon-
der jaar is voor de Sint-Petrus. In het boekje dat is ver-
schenen bij het 75-jarige jubileum van de Sint-Pe-
truskerk aan de Lammenschansweg staat op blz.16 een 
bijzondere zinsnede: ‘De Petrusparochie gaat in ieder 
geval terug tot 1670 en is zelfs verbonden met een van 
de drie middeleeuwse  parochies die Leiden kende……’. 
Verderop in het boek (kijkt u maar op blz. 24) wordt 
ook vermeld dat op 1 juni 1945 het 275-jarig bestaan 
van de parochie is gevierd. De goede rekenaars onder 
ons hebben nu wel door waar het om draait:  1670 – 
2020. Precies 350 jaar! Dat willen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Op het jaarlijkse feest van Petrus en 
Paulus aan het einde van het seizoen willen we dit op 
gepaste wijze gaan vieren. Om een en ander voor te 
bereiden gaat de Locatieraad een kleine jubileumcom-

missie in het leven roepen om deze bijzondere mijlpaal te helpen organiseren. In de ko-
mende maanden hoort u hierover meer van ons. Alvast een  zalig nieuw-jubileum-jaar ge-
wenst!                                         Wil Witte, voorzitter Locatieraad Sint-Petruskern, 06-53239815    
 
Er zijn nog exemplaren te verkrijgen van het 75-jarig jubileumboek (zie afbeelding) á €15,- 
(inclusief dvd met filmbeelden en fotoarchief).  
 
Ze volgden een ster 
Op zondag 5 januari om 14 uur is er rond het feest van Drie 
Koningen in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40A te 
Leiden een korte viering voor peuters en kleuters met muziek, 
verhaal en knutselen. 
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Over de Lector 
Vanaf het begin van het nieuwe liturgische jaar in no-
vember loopt de lector niet meer mee met de intrede-
processie en na afloop met de misdienaars. De lector zit 
al in de bank en gaat vandaar naar de ambo en keert 
naar de bank terug. Zo wordt de eigen rol van de lector 
meer benadrukt. De lector is immers ‘iemand vanuit de 
aanwezige gelovigen’. Hij of zij leest namens de gelovi-
gen de teksten uit de H. Schrift. Dat komt op deze wijze 
beter tot uitdrukking. Het is maar een kleine verandering en wellicht was het u nog niet 
eens opgevallen. Maar het is een betekenisvolle verandering.                    Werkgroep lectoren 
 
Catecheseavonden in januari 
Hieronder het catechese-aanbod voor de maand januari. Zie ook de folder in de kerk. 
 di 07 Film en Gesprek: The two popes 
 ma 13 CaFE: God beter leren kennen 
 ma 20 CaFE: Gods liefde leren kennen 
 wo 22 Het religieuze leven de eeuwen door 
 vr 24 Film en Spiritualiteit: The biggest little farm 
 ma 27 CaFE: Gods vergeving leren kennen 
 di 28 Katholieke inleiding op de H. Schrift 
 
Misintenties vieringen in de Petruskerk 
Vrijdag 03 januari: Cornelis Vermeer 
Zaterdag 04 januari: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Jenny Giezeman - Bel, Paul Huisman, Hendrikus (Hans) de Kruijs, Catharina van Loon, Adri-
ana Rodenburg - van Breukelen 
Dinsdag 07 januari: Maria Paulissen - Zaaijer 
Vrijdag 10 januari: Ans Dickhoff - Koevoet 
Zaterdag 11 januari: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Hendri-
kus (Hans) de Kruijs, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes 
Vrijdag 17 januari: Johannes Oudshoorn, Adriana Rodenburg - van Breukelen, Maria Pau-
lissen - Zaaijer 
Zaterdag 18 januari: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, 
Jenny Giezeman - Bel, Hendrikus (Hans) de Kruijs, Catharina van Loon, Theo van Niekerk 
Dinsdag 21 januari: Ans Dickhoff - Koevoet 
Zaterdag 25 januari: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Hendri-
kus (Hans) de Kruijs, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes 
Dinsdag 28 januari: Adriana Rodenburg - van Breukelen, Maria Paulissen - Zaaijer 
Vrijdag 31 januari: Ans Dickhoff - Koevoet 
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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden, 071 – 512 19 12 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
Pastoor drs. W.P.L. Broeders, pastoor J.H. Smith, diaken G.J. Clavel 
Pastoraal werkers: drs. Marlène Falke-De Hoogh, Bas van Pampus 
Contactgegevens: zie parochieblad Rondom de Kerk, www.rondomdekerk.nu 
Noodtelefoon: 06 13 29 54 36 (voor acute pastorale hulp) 

Kerkbijdragen Sint-Petrus: NL04 INGB 0002 5541 52, Misintenties: NL15 INGB 0003 5318 11 
Contact Sint-Petrus: 071-5121912, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl 
Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email 

 

Kalender januari 2020 
za 04 Petrus 19.00 Eucharistie, pater van Ulden, Sint Petruskoor  
zo 05 Antonius 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor  
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
za 11 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang 
zo 12 Maria M 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor 

Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum 
za 18 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, Sint Petruskoor 
zo 19 Antonius 10.00 Oecumenische Viering, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor 
za 25 Petrus 19.00 Eucharistie, pater van Ulden, Samenzang 
zo 26 Maria M 09.30 Eucharistie, pater van Ulden, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum 

 

Na de zaterdagavondmis bent u welkom voor een kopje koffie in de Petruszaal. 

Doordeweekse vieringen 
 dinsdag Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
 donderdag Hartebrug 12.30 kerk, eucharistie 
 vrijdag  Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
 14 januari* Zijlpoortkapel 10.00 eucharistie 
 elke 2e woensdag Petrus 11.00 – 12.00 open kerk 

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen 
 
* LET OP: de Mis in Zijlpoortkapel is dit keer bij uitzondering op de 2e dinsdag van de 
maand; de rest van het jaar weer gewoon op elke 1e dinsdag van de maand!  
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