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Heer wil mij verrassen
Het jaar is alweer een maand oud en achter de schermen bruist het van de plannen. Hoog
op de agenda staat de uitdaging om een Missionaire Kerk te zijn. Hier in Regio Zuid geven
we daar inhoud aan middels ons Laudato Si project waarmee we niet alleen
echt zorg willen dragen voor de Schepping en de schepselen, maar waarmee
we ook naar buiten willen treden. In de trein naar huis kan ik dus mijn mond
niet houden over al deze positieve roering en inspiratie. De aanleiding is een vraag naar
het kruis dat ik om mijn nek draag. Mijn enthousiasme wordt aangehoord en met wedervraag beantwoord. ‘Waar helpt geloven jou?’ Hier is een kort en krachtig antwoord nodig.
De trein en de tijd snellen voort. Ik citeer wat Paus Franciscus tegen de jongeren heeft
gezegd en betrek het op mezelf. Geloven helpt mij om ‘de hoop te bewaren, me door God
te laten verrassen en in vreugde te leven’. Bij aankomst zie ik in vogelvlucht ook de momenten dat me dat niet lukt. Graag deel ik dus de tip van de maand: als het me moeite
kost de hoop te bewaren, gebeurtenissen mij de vreugde ontnemen dan bid ik: ‘Heer, wil
mij verrassen. Ik mag u zeggen, Hij heeft me daarin nog nooit teleurgesteld. Je moet de
verrassing natuurlijk wel willen zien.
PW Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel
Actie Kerkbalans en financiën van de Petruskerk
In januari hebben weer veel parochianen meegedaan aan de actie Kerkbalans. We weten nog niet wat de opbrengst is, maar we hopen boven de €
35.000 uit te komen. Geeft u een flink bedrag per jaar, zeg meer dan 100
euro, dan is een periodieke gift fiscaal aantrekkelijk. De penningmeester
kan meer informatie geven: penningmeester@sintpetusleiden.nl.
De collecten in de laatste weken van 2019, inclusief de kerstnachtmis, brachten in totaal
€ 2.500 op. De eerste twee weken van 2020 begonnen met een opbrengst van bijna € 400.
De Adventsactie bracht € 115 op. Mooie opbrengsten, waarvoor veel dank.
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Aswoensdag
Na carnaval begint op Aswoensdag de vastentijd, de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In die periode worden gelovigen opgeroepen zich te bezinnen en hun levensstijl te versoberen. De Vasten begint met het tekenen van het askruisje op
het voorhoofd. Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag.
Voorbereiding eerste H. Communie.
Woensdag 29 januari om 14.30 uur start de voorbereiding voor de eerste H.
Communie; opgave is nog mogelijk. Tijdens de H. Mis van zaterdag 8 februari
stellen de kinderen zich voor. Voor informatie en/of opgave kunt u contact
opnemen met Pernelle Severijnen: pam.severijnen@planet.nl
Boekenmarkt!
Op zaterdag 18 en op zondag 19 april wordt weer een boekenmarkt gehouden met tevens
wat kleiner aanbod cd’s en zo. Voor een leuke boekenmarkt is aanbod nodig!! Dus ruim
uw boekenkasten op en breng ons op de 1e zaterdag van elke maand tussen 10 en 11 uur
uw overtollige boeken. Wij zien u graag in de Petruszaal, naast de kerk aan de Lammenschansweg. In de volgende ‘Rondom de Kerk’ staat op welke tijden de markt is en wat
de bestemming wordt van de opbrengst.
Werkgroep Diaconie
Oriëntatiedag
Het bisdom Rotterdam organiseert een informatie- en oriëntatiedag voor
jonge R.K. mannen die er over nadenken priester of diaken te worden. Vanuit
het Centrum Vronesteyn biedt het bisdom de mogelijkheid tot het volgen van
een door de Kerk erkende theologiestudie en een uitgebreid
vormingsprogramma voor hen die priester willen worden. Een jongeman die in uw midden
examen doet en wil weten wat er aan studie en vorming mogelijk en nodig is om priester
te worden, is van harte welkom op zondag 15 maart 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur op
Vronesteyn te Voorburg. Ook is er de mogelijkheid diaken te worden en daartoe een
vormingsprogramma te volgen en theologie te studeren. De minimumleeftijd om als
gehuwde man tot permanent diaken gewijd te worden is 35 jaar. Naast het leven en
werken als priester of diaken bestaat de mogelijkheid als pastoraal werker (v/m) te gaan
werken in Kerk en samenleving. Het aantal beschikbare plaatsen in het bisdom is echter
beperkt. Informatie bij pastoor Broeders, 070-3873804 of 06-27140117. Aanmelden bij
priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl of diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
Projectkoor
Hoewel Kerstmis nog maar net achter de rug is, kijken we alweer vooruit naar Pasen en
brengen u alvast de repetities van het projectkoor onder de aandacht. De eerste repetitie
voor de Paaswake van zaterdagavond 11 april, is op donderdag 5 maart. Belangstellenden
die mee willen zingen kunnen een mailtje sturen naar marjavoshoekstra@ziggo.nl onder
vermelding van de stemsoort: sopraan, alt, tenor of bas.
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Voedselbank
Hartelijk dank voor de vele gaven in de afgelopen weken. Op zaterdag 1 februari kunt u
weer inleveren tussen 10 en 11 uur bij de witte deur tussen de Petruskerk en de Petruszaal.
Dat kan ook op zaterdagavond vooraf aan de viering in het krat van de Voedselbank. Verzorgingsartikelen en houdbaar voedsel is van harte welkom.
Werkgroep Diaconie
Taizéviering
De protestantse wijkgemeenten ‘Leiden Zuidwest’ en ‘De Verbinding’ en de Rooms Katholieke parochiekern ‘Lam Gods’ nodigen u uit voor de Taizéviering op zondag 2 februari om
19 uur in de Maria Middelareskerk, Rijndijk 283 in de Stevenshof. Hartelijk welkom!
Catecheseavonden in februari
Het catechese-aanbod voor de maand februari: 3-2 CaFE: Gods Geest leren kennen; 4-2
Film: Unplanned. Het pijnlijke rond abortus; 6-2 Augustinus en Adrienne von Speyr; 10-2
CaFE: Gods Woord leren kennen; 12-2 Het religieuze leven de eeuwen door; 17-2 CaFE:
Gods Mis leren kennen; 18-2 Katholieke inleiding op de H. Schrift; 21-2 Film: Erin Brokovich; 24-2 Houd het eenvoudig; katholieke thema’s eenvoudig uitgelegd; 28-2 Bezinningsochtend voor de 40dagentijd. Zie ook de folder achterin de kerk.
Misintenties vieringen in de Petruskerk
1-2 Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman Bel, Alida Hofman - van Leeuwen, Paul Huisman, Hans de Kruijs, Catharina van Loon; 4-2
Maria Paulissen – Zaaijer; 7-2 Okkie Cremers, Marina Maas – Gelauff; 8-2 Maria Brigitta
van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Hans de Kruijs, Catharina van Loon, Familie
van Schaik-Overes; 11-2 Hans de Kruijs; 14-2 Ans Dickhoff - Koevoet, Marina Maas – Gelauff; 15-2 Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Hans de Kruijs, Catharina van Loon, Theo van Niekerk; 18-2 Clim Buytendijk,
Okkie Cremers; 21-2 Marina Maas - Gelauff, Willem van der Veer; 22-2 Maria Brigitta van
Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Koos Mentink, Familie van
Schaik-Overes; 25-2 Ans Dickhoff – Koevoet; 28-2 Hendrikus (Hans) de Kruijs, Matthijs Lamers; 29-2 Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Koos Mentink
Familieberichten Petruskerk
Op 3 januari is overleden mevrouw Octavie (Okkie) Hubertine Marie Cremers, 84 jaar,
Nieuwe Rijn, Huis op de Waard; dat zij mag rusten in vrede.
Op 11 januari is na een korte ziekteperiode overleden mevrouw Marina Christina Maria
Maas – Gelauff, 79 jaar, echtgenote van Piet Maas, Apollolaan. Marina heeft jarenlang
gewerkt op het secretariaat van het Dekenaat en was ook actief in de Petrusgemeenschap.
Zij was jarenlang lid van het Petrusbestuur maar was altijd bereid om ook andere taken op
zich te nemen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wensen Piet en de kinderen veel
sterkte om dit verlies te dragen. Dat zij mag rusten in vrede.
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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 februari 2020
za 01 Petrus
zo 02 Antonius
Hartebrug
Maria M
za 08 Petrus
zo 09 Maria M
Hartebrug
za 15 Petrus
zo 16 Antonius
Hartebrug
za 22 Petrus
zo 23 Maria M
Hartebrug

19.00
09.30
11.15
19.00
19.00
09.30
11.15
19.00
09.30
11.15
19.00
09.30
11.15

Eucharistie, pastoor Broeders, Sint Petruskoor
Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor
Eucharistie/KWD, pater van Ulden, Hartebrugkoor

wo 26 Petrus
Antonius
Hartebrug

17.00
19.00
19.30

Eucharistie, Aswoensdag, pastoor Smith
Woord- en Gebedsdienst, Aswoensdag
Eucharistie, Aswoensdag, pater van Ulden, Schola Cantorum

za 29 Petrus

19.00

Eucharistie, pastoor Smith, Sint Petruskoor

Taizéviering

Eucharistie, pastoor Smith, Samenzang
Woord- en Gebedsdienst, Lam Godskoor
Eucharistie, pastoor Broeders, Schola Cantorum
Eucharistie, pastoor Smith, Sint Petruskoor
Eucharistie, pater van Ulden, Lam Godskoor
Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor
Eucharistie, pater van Ulden, Samenzang
Eucharistie, pastoor Broeders, Lam Godskoor
Eucharistie, pater van Ulden, Schola Cantorum

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

Doordeweekse vieringen
dinsdag
donderdag
vrijdag
elke 1e dinsdag
elke 2e woensdag

Petrus
Hartebrug
Petrus
Zijlpoortkapel
Petrus

09.00
12.30
09.00
10.00
11.00 – 12.00

dagkapel, eucharistie
kerk, eucharistie
dagkapel, eucharistie
eucharistie
open kerk

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen
2 februari treedt om 15 uur het Jeugdsymfonieorkest Rijnstreek op in de Petruskerk.
Jonge musici die een mooi klassiek programma spelen. Entree: 10 euro (kinderen 5 euro).
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