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Zondag van de Bijbel – een goed begin
Onze paus heeft ons een zondag van de Bijbel gegeven,
de 3e zondag door het jaar. Dat was nu 26 januari. In het
motu proprio waarin hij dit aankondigt, zegt hij:
De relatie tussen de verrezen Heer, de gemeenschap van
de gelovigen en de Heilige Schrift is essentieel voor onze
identiteit. Zonder de Heer die onze geest ontvankelijk
ervoor maakt, is het onmogelijk om de Heilige Schrift
diepgaand te begrijpen. Maar het tegendeel is ook waar:
zonder de Heilige Schrift blijven de gebeurtenissen van
de zending van Jezus en van zijn Kerk in de wereld ook
onbegrijpelijk. Terecht schreef de Heilige Hiëronymus:
“De Heilige Schrift niet kennen, is Christus niet kennen”.

Richten naar het Woord van God
Katholieken zijn mensen van de
Schrift. Het Nieuwe Testament is
binnen de Kerk ontstaan en de Kerk
heeft de canon vastgesteld, dat wil
zeggen, met de hulp van de H. Geest
wordt bepaald welke boeken tot de
heilige Schrift behoren. De Kerk
heeft zich door de eeuwen heen
altijd gelaafd aan het Woord van God
en zich gericht naar het Woord van
God.
Denken we maar aan Hiëronymus en
Augustinus, die zeer consequent de
Schrift lazen, verklaarden en voorleefden. Of aan Bernardus. In zijn 86

preken op het Hooglied komen 5526
Schriftcitaten voor. Of Thérèse van
Lisieux, die de bloemlezing van de
Bijbel bijna uit haar hoofd kende.
En natuurlijk Adrienne von Speyr,
die geholpen door de schrijvers zelf,
de teksten van de Bijbel zeer diepzinnig uitlegt.

Zelf meer de H. Schrift lezen
Hoe kunnen we zelf nu meer de
H. Schrift gaan lezen en ons werkelijk in de woorden verdiepen? In
dit Jaar van het Woord, dat de bisschop voor ons bisdom heeft
laten ingaan op 26 januari, geven

Oriëntatiedag priester- en diakenopleiding Vronesteyn
Op zondag 15 maart van 14.00 tot 16.30 uur
staan de deuren van Vronesteyn open voor
mannen die nadenken over de vraag of God
hen roept tot het priesterschap of het diaconaat. Er is dan mogelijheid tot kennismaking
en gesprek, en je kun met je vragen terecht
bij rector Walter Broeders, de geestelijk leidsman en studenten. Er wordt ook informatie

gegeven over de opleiding, geestelijke vorming, stages, e.d. Het huis waar de studenten
wonen, de kapel, de bibliotheek en de woonkamer zijn te bezichtigen. Van harte welkom!
Info www.bisdomrotterdam.nl/nieuws.
Aanmelding voor 15 maart: priesteropleiding
@bisdomrotterdam.nl. Adres Vronesteyn,
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.

we telkens wat concrete handreikingen. Om te beginnen deze:
Laten we de lezingen van de zondag
al van tevoren een keer doorlezen. In
een moment van echte stilte,
rustig lezen en nog een keer lezen.
De teksten zijn te vinden o.a. via
www.petruscanisiusstichting.nl en
www.luistertnaarhem.nl. Daar is ook
een mooi commentaar te lezen en/of
te horen. Deze ‘zondagse woorden’
krijgen we immers mee voor de hele
verdere week.
De heilige Schrift is bedoeld om in de
liturgie te klinken en in de gemeenschap beluisterd en beaamd te worden. Samen met het Sacrament van
de Eucharistie vormt het ons om tot
katholieken, die Christus kennen en
volgen.
Pastoor Smith

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 82 14 70 91.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, open
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB
Leiden, 06 53 24 91 87 of 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.

Colofon

De vele kanten van
Antoine Bodar

Renoveert GOD nog?

Priester Antoine Bodar wordt 75
jaar. Reden voor een nieuw boek:
Antoine Bodar, een portret.
De Leidse journalist Nels Fahner
ging daarvoor met hem op stap, naar
Rome, Vaals, Amsterdam, Groningen,
en natuurlijk ook in Leiden, waar
Bodar in het verleden wetenschappelijk medewerker kunstgeschiedenis
was. Fahner zoekt in dit boek naar de
persoon Bodar achter de BN’er. Wat
hij vindt lijkt een vat vol tegenstellingen. Een man met wie Bodar ooit
een relatie had beschrijft diens priesterwijding als emotioneel en bij hem
passend, maar verheelt niet dat hij
zelf als toeschouwer op die dag ook
oude gevoelens bleef koesteren. Ook
een tegenstelling is die tussen “een
droef gemoed” en “vrolijkheid”. Een
andere oude vriend vergelijkt die met
het “clair-obscur” uit de schilderkunst: “licht en donker hebben el-

Ja zeker wel, er is alleen wat stilte voor de storm in ons
land. Er is een grote landelijke conferentie eind maart
(zie ook pagina 5, red.) over het vormgeven van een missionaire parochie en ik vermoed dat het daarna echt van
start gaat. We hebben er als Pastoraal Team een aantal
keer over gesproken maar zijn nog niet eens op een kwart
gekomen, het geeft veel stof tot nadenken en napraten.
kaar nodig”.
Depressies lijken Bodar dan ook niet
vreemd. Maar naast zijn depressieve
periodes zien we ook iemand die de
ervaringen van een estheet combineert met de spirituele ervaringen
van een priester. Zo lijkt zijn leven
soms een innerlijk gevecht, zoals
dat misschien wel in meer mensen
woedt. De uitkomst, zo die er is, is
die van Bodar zelf, en zal bij iedereen
anders zijn. In elk geval toont het
boek een man met vele kanten.
Nels Fahner Antoine Bodar, een portret, € 17,99.

Over zichtbaarheid en dank

Rondom de Kerk is een uitgave
van de HH. Petrus en Paulusparochie in
Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Een beetje zichtbaar
zijn. Een beetje helpen. Een beetje laten
zien waar je als RK
Kerk voor staat. Maar
ook: elkaar als parochianen wat beter leren kennen. Zo nieuwe
ideeën opdoen. Het is
zo belangrijk, en dat
we daar als redactie
aan mogen bijdragen
danken we mede aan
onze adverteerders.
Hartelijk dank daarvoor!

Redactie Harriët van Dijk, Magda van Hien, Jury Smit, en Joke
Sorgdrager (hoofdredacteur)
Medewerkers José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist
en Eva Kessler
Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie
Advertentieacquisitie rondomadvertentie@gmail.com, 071 513 03 88
Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in
te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima,
mits met bronvermelding.
Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006
2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het
Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk,
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.
E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.
Voor kopij op de pagina’s van de
parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 5, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten:
uiterlijk 4 maart 2020.
Verschijningsdatum: 2 april 2020.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 6 komt 14 mei 2020 uit.

www.petrusenpaulusleiden.nl
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parochies en is veel meer een protestant-christelijke aangelegenheid. We
hebben dus een flinke slag te maken.

Hem kenbaar maken aan anderen
Ik ben positief gestemd en hoopvol
met deze eerste lichting mensen. We
hebben allen lastige of mooie onderwerpen voorbereid en gepresenteerd

Regina Krowinkel krijgt Broodpenning
Tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in Diaconaal
Centrum De Bakkerij op
vrijdag 17 januari, ontving Regina Krowinkel
de Broodpenning voor al
haar diaconale werk. Wij
feliciteren haar van harte!
Het College van diakenen
motiveerde deze onderscheiding als volgt:
“Regina Krowinkel kennen we allemaal als een onvermoeibaar strijdster voor de diaconie
dichtbij en de MOV (missie, ontwikkeling en vrede) ver weg. Dat is ze al
tientallen jaren, eerst in en vanuit de
Petrusparochie, na haar verhuizing
naar Leiderdorp in en vanuit De Goede Herder parochiekern.
Ze houdt de parochianen maar ook
de parochiebestuurders op lokaal en
centraal niveau scherp en bij de les.
Niet alleen in woorden met vlammende stukjes en nieuwsbrieven maar
Foto Melle van der Wildt
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Wat wel is gestart is een vrucht van
het proces en dat is een groep missionaire leerlingen, de ‘servant class’.
Vijf dappere en open parochianen zijn
een vormingstraject begonnen van
één jaar. Hierin zijn we landelijk gezien vrij uniek, want discipelschapsvorming wordt vrijwel niet katholiek
gepraktiseerd in onze Nederlandse

Deze muurtekens aan de 5e Binnenvestgracht  in Leiden
stammen misschien van de Alexianen, een kloosterorde
van ziekenverplegers die zich hier rond 1474 vestigde. 
Over zichtbaarheid gesproken.

Geloofsgesprek en mediaviering
Op zondag 9 februari en 29 maart
komt het Geloofsgesprek uit het
bisdom Rotterdam. Na het Geloofsgesprek is de uitzending van de Eucharistieviering vanuit
de Petruskerk in Roelofarendsveen. Vanaf
9.45 is het geloofsgesprek te zien,

voorafgaand aan de Eucharistieviering die om 10.00 begint op NPO2.
Celebrant is pastoor Jack Glas. Met
pastoor Glas werd op 8
december het Geloofsgesprek gehouden, kort
na de brand in de kerk
van Hoogmade. Terugkijken kan op www.
uitzendinggemist.net.

aan elkaar (bijv. biechten, heiligen,
kerygma, Maria en Rozenkrans,
homoseksualiteit), een inspirerende
film gekeken, samen gegeten en zijn
actief in onze parochie als vrijwilliger. Daarnaast proberen we een
dagelijks gebedsritme op te bouwen en regelmatig te aanbidden en
te biechten. Doel is om Jezus, God,
beter te leren kennen en Hem vervolgens kenbaar te maken aan anderen
door ons getuigenis, in doen en laten, in woord en daad. Dan krijgt God
ruimte om te renoveren via ons en
dat geeft vreugde en strijd. We hebben nog een uitdagende weg te gaan,
maar niet zonder Hem!
Bas van Pampus, pastoraal werker

In gedachten
Veertigdagentijd
ook in daden. In De Goede Herder is
ze lid van de Diaconale Commissie
die zich buigt over individuele hulp
aan personen of gezinnen in nood.
Binnen de grote parochie is ze notulist van de PDB/IDB en vanaf het begin nauw betrokken bij de
Vredeswake, de sobere maaltijd in de
40-dagentijd. Waar mogelijk zoekt
ze verbinding met andere geloofsgemeenschappen in de oecumene en
daarbuiten. Ze is de 80 ruim gepasseerd, maar jong van hart en geest!”

Verpleeghuis Zuydtwijck zoekt vrijwilligers
Twee keer per maand is in Zuydtwijck een kerkdienst op zaterdagochtend. Voor
begeleiding van bewoners naar de viering zoekt geestelijk verzorger Tomas van
Driel enthousiaste en betrokken mensen. Ook het in orde maken van de zaal
voor de kerkdienst en opruimen erna hoort tot die taak. Bewoners waarderen
dit zeer en de vrijwilligers halen veel voldoening uit hun werk. Info en contact:
t.vandriel@topaz.nl. Van harte uitgenodigd!

aan het begin van de Vasten
is het goed om even stil te staan
en na te denken over ons leven
en dan deze tijd in te gaan
wij zullen dan begrijpen,
dat niets vanzelfsprekend is
en denken aan onze medemensen
en hun dagelijks gemis
van alles wat wij bezitten
kunnen wij hen veel geven
opdat ook zij mogen ervaren
een menswaardig leven
zo willen wij in deze dagen
ons goed gaan voorbereiden
samen met Jezus en elkaar
op Zijn aanstaand lijden
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Februari|Maart 2020
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Wonderen in Museum Catharijneconvent
Sensationele kunstwerken, indrukwekkende verhalen en
wetenschappelijke invalshoeken. Ervaar deze verrassende
tentoonstelling waarin het wonder centraal staat. De tentoonstelling is te zien van 28 februari tot 23 augustus.
Wonderen spelen sinds het begin van de mensheid een rol in
het leven van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren Het weergeven van wat er zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt van hen hun allergrootste
verbeeldingsvermogen. Die uitdaging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot
Mondriaan. Voor deze tentoonstelling heeft het museum de
mooiste en verrassendste werken uit internationale collecties
samengebracht. Geloof je altijd wat je ziet? Geloof je het als
iemand anders een wonderlijk verhaal vertelt? En hoe verklaar

Museum Catharijneconvent in Utrecht

P A S T O R A A L

je wonderbaarlijke
gebeurtenissen die je
zelf meemaakt?

Eigen verhaal
maken
Kunstwerken gaan de dialoog aan met wonderverhalen uit
verschillende culturen, cultuurhistorische voorwerpen en
onverklaarbare en fascinerende ooggetuigenverslagen. Resultaten van onderzoek door wetenschappers geven inzichten over
hoe we tegenwoordig naar wonderen kijken. Zo kan de bezoeker
zijn eigen verhaal maken.
De sfeervolle tentoonstelling nodigt uit om stil te staan bij het
verschijnsel wonderen. Er zijn in maart ook diverse lezingen
over wonderen! Trouwens, ook de vaste collectie van dit religieuze museum is bijzonder de moeite
waard.
Meer informatie en adresgegevens op
www.catharijneconvent.nl.

Het gebouw van Museum Catharijneconvent is één van de best
bewaarde laatmiddeleeuwse kloostercomplexen van Nederland. De karmelieten, een middeleeuwse bedelorde, startten
in 1468 met de bouw van het klooster en in de zeventiende
en achttiende eeuw deed het dienst als ziekenhuis. Het kreeg
zelfs de titel Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht en
was daarmee de voorloper van het Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Wie vandaag de dag door het gebouw dwaalt, wacht een bijzondere ervaring. De tijd
lijkt in de sfeervolle gangen stil te hebben gestaan en de lichtinval is er prachtig!

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

BMS Notarissen
Plantsoen 25

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

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

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

T E A M

Conferentie
‘Als God renoveert’

Druk bezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst

Mgr. de Korte heeft gezegd: “Als we alleen op de winkel
passen, is het onvermijdelijk dat onze parochies verder
krimpen, maar onze pastorale teams en alle andere gelovigen zijn tot meer geroepen dan het behoud van de status
quo!” Deze gedachte wordt momenteel in de hele Nederlandse
kerk ingeademd en alle aandacht is gericht op de conferentie
met father James Mallon sj. (foto) in Oudenbosch op 24 en 25 maart: ‘Als God renoveert’. Ook ons Pastorale Team bereidt zich
daarop voor en met een aantal vrijwilligers
gaan we de conferentie bezoeken. Daar zal
het zeker niet bij blijven! We gaan er zeker
ook iets mee doen. Waarom? Mgr. Liesen, bisschop van Breda
en gastheer schrijft: ‘Wanneer er zoveel en zo ingrijpend verandert, komt het aan op het fundament, op onze binnenkant
van waaruit we leven, op onze verhouding tot Jezus Christus:
Dat bepaalt hoe we omgaan met
elkaar en hoe we de toekomst
in gaan. Bij alle veranderende
situaties is de echte ontmoeting met Hem het belangrijkste: dat maakt ons – in de
woorden van de H. Paulus –
tot andere mensen, met een
nieuwe visie. (Rom. 12,2)’.

Onze grote parochie bestaat
uit verschillende kernen. In
onze bestuursvergaderingen
merken we dat
iedere keer.
We praten over
zaken in ‘Oost’,
‘Noord’, of
‘Zuid’ en vaak
ook over wat zich in de afzonderlijke kernen afspeelt. Gelukkig zijn er ook momenten waarop we meer ‘één’ zijn, zoals op
de Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers op 25 januari.

Catechese

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

Een van onze speerpunten is catechese. Iedereen die een leerling wil zijn van Jezus heeft altijd catechese nodig: verdieping in de persoon van Jezus, in de Bijbel en alles wat daarbij
komt kijken. Kijk in de catechesefolder achter in uw kerk en
maak een keuze. Zit er niets voor u bij en heeft u wel wensen?
Kom naar ons toe en zeg het ons!

H. Communie en Vormsel
Ook deze voorbereiding is weer begonnen. Gelukkig zijn er
vele jongeren die zich willen voorbereiden op deze twee
Sacramenten. Mag ik u vragen om voor hen te bidden en voor
hun begeleiders, opdat zij in die voorbereiding Jezus mogen
ontmoeten als de levende Heer, dat die een centrale rol mag
spelen in hun leven.

Romereis
Ter voorbereiding op mijn 25-jarig priesterfeest ga ik in mei
met 35 mensen naar Rome en daar verheug ik me op. Ook dat
is catechese! We gaan de graven van Petrus en Paulus bezoeken en ervaren hoe Petrus en Paulus het Evangelie hebben
verkondigd. Wij gaan zeker verslag doen van onze reis en dit
op onze website vermelden, zo kan iedereen meegenieten van
deze bijzondere reis. Dank aan God!
Pastoor W. Broeders
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Vrijwilligers uit alle kernen waren uitgenodigd om met elkaar
het nieuwe jaar in te luiden. Net als vorige jaar was daarvoor De
Goede Herderkerk beschikbaar. Een ideale gelegenheid om elkaar weer over de kernen heen te ontmoeten, of zelfs een gesprek van het jaar daarvoor voort te zetten.

Veel Communicanten en Vormelingen!
Zo bij elkaar valt het op hoeveel vrijwilligers er zijn, zeker als je beseft dat ze lang
niet allemaal aanwezig waren. In verschillende korte praatjes werd, zoals dat
bij zo’n receptie hoort, stilgestaan bij wat
was en vooruitgekeken naar wat komt. Onze vicevoorzitter,
Wilbert van Erp, schonk aandacht aan de kerken die gesloten
zijn maar ook aan de hoopvolle tekens. Daarbij was er een
speciaal woord van dank aan enkele vrijwilligers die op een
bijzondere wijze actief zijn geweest. Bas van Pampus kon
onder meer melden dat onze parochie, landelijk bekeken,
grote groepen Eerste Communicanten en Vormelingen heeft.

Missionaire Parochie
Pastoor Smith besteedde kort aandacht aan het ‘Jaar van
het Woord’ (zie pagina 1, red.) en aan de conferentie over de
Missionaire Parochie in maart (zie ook hiernaast, red.). Deze
conferentie in Oudenbosch is toegankelijk voor deelnemers
uit heel Vlaanderen en Nederland. De inschrijving gaat de
verwachtingen ruim te boven, het maximum van 1000 deelnemers is bereikt. Voor mensen die graag mee willen zijn nog
een paar plaatsen beschikbaar.
Zo bewoog de receptie zich van een kalme kop koffie naar
een bruisend biertje. We konden horen wat er her en der nog
meer speelt. Er zijn mogelijkheden en uitdagingen, waarbij we
hopen van elkaars ervaringen te kunnen leren. We kijken uit
naar het nieuwe jaar, het Jaar van het Woord.
Machiel Kleemans,
Secretaris 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.

Welkom …
Wie langs de Herensingel komt, ziet dat er bij de
kerk iets veranderd is. Er hangt een nieuw, mooi
bord met de tijden van de Missen. Daarnaast
wappert een banner, waarop groot te lezen
staat Welkom. Foto’s laten meteen een kijkje
in de kerk toe en nodigen uit om een kaarsje
te komen branden. Het mededelingenbord, dat
vaak overvol is (gelukkig maar, dan gebeurt er
immers wat), wordt ook nog vernieuwd.

Parochiefeest Sint Joseph
Zondag 15 maart, na de Mis gezamenlijke
lunch en berichten uit en over de Sint Joseph.

Catechese De Goede Herder op
weg naar Pasen
Hoe bereiden de kinderen zich voor op het
Hoogfeest van Pasen? De jongsten van de Opstap (1½-3 jaar) en Atrium I (3-6 jaar) krijgen
de parabel van de ‘Goede Herder’ en ‘Psalm 23’
uitgelegd en overwegen de zorgende en beschermende liefde van Jezus, de Goede Herder.
De laatste dagen van Jezus’ leven worden verteld via de maquette van de stad Jeruzalem
en het model van de bovenzaal, de plaats van
het Laatste Avondmaal. Zo krijgen de kinderen
op een begrijpelijke manier een inkijkje in het
mysterie van de dood en verrijzenis van Jezus
en in het mysterie van de Eucharistie.
De oudere kinderen van Atrium II (6-9 jaar) en
Atrium III (9-12 jaar) verdiepen deze thema’s
met vragen als ‘Wat is jouw antwoord op de
grote Liefde van de Goede Herder?’ Dan be-
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reiden zij zich voor op het sacrament van de
Biecht met de ‘parabel van de Ware Wijnstok’ en vragen als: ‘Ben ik goed gehecht aan
Jezus, de Ware Wijnstok?’ ‘Kan het sap van de
Wijnstok, mij, de rank, wel bereiken?’ Door
de biecht kunnen de kinderen (en wij) onze
relatie met Jezus herstellen, kan de rank goede
vruchten dragen.
Net als vorig jaar, organiseren de oudste kinderen op woensdag na Pasen de ‘Liturgie van
het Licht’, voor alle 50 kinderen met begeleiders. Zij verdelen zélf de taken: de Paaskaars
dragen, lezingen en gebeden doen, zorgen dat
iedereen in de processie iets te dragen heeft …
Wij en alle kinderen kijken uit naar Pasen en
wensen u een vruchtbare Veertigdagentijd en
een zalig Pasen!
Bernadette Ratti

Mis bij de Kruiswegstaties
Gedurende de Veertigdagentijd zal de ‘Liturgie van het Woord van de Woensdagavondmis’ plaatsvinden bij de Kruisweg. De preek is
dan ook een overweging van enkele staties.
Aangezien we daarna meteen de Eucharistie
vieren aan het hoofdaltaar, zijn we echt opgenomen in het moment van onze verlossing. De
Liturgie vindt plaats op woensdag 4, 11 maart
en 1 en 8 april om 19.00 uur. Voorafgaand is er
- vanaf 18.30 uur - Aanbidding en biecht.
Woensdag 18 maart is de Vigiliemis van Sint
Joseph en 25 maart is het Hoogfeest van Maria
Boodschap, de aankondiging van de Heer.

Jezus wacht op ons
Als Christus bij ons voor de deur staat en klopt,
dan staat Hij daar met liefde én medelijden,
met barmhartigheid. Jezus ondervond na het
laatste avondmaal en zijn gevangenneming
geen barmhartigheid van de mensen. Toch
vroeg Hij aan het kruis aan zijn Vader: “Vergeef
het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Door
Jezus’ woorden, daden en lijden is de barmhartigheid pas echt zichtbaar geworden.
Tijdens de Avond van Barmhartigheid, op
maandag 6 april, is het mogelijk om van Jezus
vergeving te krijgen over al wat wij deden wat
geen liefde was.
Als we spijt hebben en we vertellen het in de
biecht aan Jezus, dan zal Hij daar in liefde op
reageren en ons vergeven, dan hoeven we
het niet meer mee te sjouwen, dan is het er
niet meer. Tijdens de Aanbidding van 19.00 tot
21.30 uur op de Avond van Barmhartigheid is

Regio Noord

het mogelijk bij een van de twee priesters te
gaan biechten. Men kan in deze uren de kerk
vrij in-, en uitlopen.
Paus Benedictus schreef:
“Als we in de Aanbidding naar de Hostie kijken, ontmoeten wij de gave van Gods liefde,
ontmoeten wij het lijden aan het kruis van
Jezus, evenals zijn verrijzenis.
Het is juist door onze blik van aanbidding
dat de Heer ons tot Hem trekt in zijn mysterie
om ons om te vormen zoals Hij brood en wijn
omvormt.” 
Annelies Cremers.

Extra aandacht voor
26 februari: 19.00 uur: Mis Aswoensdag
(+ 9.00 uur in de H. Lodewijkkerk
+ 17.00 uur in de Petruskerk)
15 maart: Parochiefeest St. Joseph na de Mis

De Goede Week en Triduüm
5 april: 11.30 uur: Palmzondag:
6 april: 19.00 uur: Maandag van Barmhar			
tigheid
7 april: Biechtgelegenheid na de Avondmis
		
in de H. Lodewijkkerk
9 april: 19.00 uur: Witte Donderdag met
		
wake tot 21.00 uur in de
		
H. Lodewijkkerk
10 april: Goede Vrijdag:
		
15.00 uur kruisweg in de
		
Sint Josephkerk
		
16.15 uur tocht met het kruis*
		
19.00 uur plechtigheden,
		
H. Lodewijkkerk
11 april: 9.30 uur Stille Zaterdag,
		
H. Lodewijkkerk
11 april: 21.00 uur: Paaswake
12 april: 11.30 uur: Paaszondag
13 april: 11.30 uur: 2e Paasdag
* met erna sobere maaltijd (opgave vooraf
via lodewijkparochie@gmail.com)

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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Woensdag 27 november was
Red Wednesday
Kerk in Nood had wereldwijd kerken opgeroepen de verlichting van de gebouwen rood te
maken. Rode Woensdag, om zichtbaar te herinneren aan het feit dat vandaag de dag, elke
dag weer, christenen vervolgd worden. Het is
het rood van hun bloed. De H. Lodewijk was die
avond ook ‘rood’. Helaas niet al te lang, omdat
de weersomstandigheden de rode afdekking
wegblies. Maar toch was het (even) een indringend signaal, dat op 25 november dit jaar weer
herhaald moet worden. Wereldwijd. Helaas.

Ingekleed
Op 8 december is Loes Robroeks ingekleed bij
de zusters van het Mensgeworden Woord (Dienaressen van de
Heer en de Maagd
van Matará). Haar
naam is zuster Maria
Consolatio Nostra.
Rechts van haar zuster Laetitia Dei.

De 40-dagen tijd …
De vastentijd lijkt altijd te motiveren om wat
extra aandacht aan het geloof te geven. Maar
wat dan te doen? Dit rijtje is bekend, maar blijven goede invullingen van de Vastentijd:
de Bijbel lezen
de kruisweg bidden
de biecht spreken
vrijdagen versoberen
stappen zetten van verzoening
de Vastenactie ondersteunen …
Maar we weten dat het er niet alleen om gaat
deze dingen te ‘doen’. De toekomst van de Kerk
ligt bij Hem die de Kerk gesticht heeft: Jezus
Christus.

Regio Noord

De Veertigdagentijd is er dus vooreerst om
open te staan voor zijn Liefde. Waar ‘vinden’
we die? Juist in zijn Lijden. Durven we het aan
ons hier meer door te laten raken? Het rijtje
wordt dan enigszins anders:
• de Bijbel lezen - vooral over Jezus’ Lijdensweg
•de Kruisweg bidden - en echt de staties
bekijken en overwegen
• de biecht spreken - onze zonden aan de voet
van het kruis neerleggen
• vrijdagen versoberen - omdat het de dag
van Jezus’ lijden en sterven is
• stappen doen van verzoening - omdat de
Heer ons met zich verzoend heeft
• de Vastenactie ondersteunen - omdat Jezus
zich helemaal weggaf aan het Kruis
Pastoor Smith

Kinderwoorddienst elke zondag
Elke zondag is er
een Kinderwoorddienst voor kinderen vanaf ongeveer drie jaar.
Zodra de Kinder
woorddienst begint, bij de start
van de eerste
lezing, staat iemand bij de ingang van de JPII
kapel om de
kinderen mee te
nemen naar de parochiezaal. Met een vast
team van vrijwilligers wordt het Evangelie uitgelegd aan de kinderen: een vrijwilliger leest
het Evangelie voor en geeft uitleg en minimaal
een vrijwilliger assisteert. Na de uitleg maken
de kinderen een tekening of knutselwerkje
passend bij het onderwerp. Daarna gaan ze
terug naar de kerk voor de viering van de
Eucharistie.
Anne-Marijn Beenakker-Tax

De Barmhartigheidskapel is open
Met …
• de afbeelding van de barmhartige Jezus
• het schilderij van de Verrijzenis
• de beelden van Sint Joachim en Anna
• de 5e Statie: Simon van Cyrene
Een stille kapel om even te bidden voor troost,
bepaalde intenties en uit dank voor Christus’
barmhartigheid.

Extra aandacht voor
Aswoensdag 26 februari: Mis om 9.00 uur
(+ 17.00 uur in de Petruskerk
+ 19.00 uur in de Sint Josephkerk)

De Goede Week en Triduüm
Palmzondag 5 april:
		
10.00 en 18.00 uur (English)
Maandag van Barmhartigheid 6 april:
19.00 uur in de Sint Josephkerk
Biechtgelegenheid dinsdag 7 april:
na de Avondmis
Witte Donderdag 9 april:
19.00 uur, Mis met erna wake tot 21.00 uur
Goede Vrijdag 10 april:
- 15.00 uur, Kruisweg
- 16.15 uur, tocht met het Kruis*
- 19.00 uur, plechtigheden met Communie
Stille Zaterdag 11 april:
9.30 uur
Paaswake 11 april:
21.00 uur in de Sint Josephkerk
Paaszondag 12 april:
10.00 en 18.00 uur (English)
2e Paasdag 13 april:
10.00 uur
* met erna sobere maaltijd (opgave vooraf
via lodewijkparochie@gmail.com)

Vaste Missen
Zondag
10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn / Nl. met
Kinderwoorddienst en erna koffie
17.00 uur Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession
18.00 uur English Mass

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 7.00 – 14.00 uur
Zondag 17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid
Zondag

17.00 – 17.45 uur

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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DE GOEDE HERDER

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

C.G.J. Onderwater

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

Ondersteuning

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

Rooms-katholieke identiteit

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

rn

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

Bloemengroep van start

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

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

ke

ie

Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30

ch

Echt iets lekkers!

paro

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl
Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over
handige voorzieningen:
RESTAURANT
KAPSALON
REISBUREAU
ACTIVITEITEN
KAPEL
GEZONDHEIDSCENTRUM

Vrijwilligers

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

Regio Oost

Op initiatief van Jeaneke van der Hulst en
Edylien Verhoosel is begin december een groep
van tien enthousiaste dames gestart met de
bloemversieringen in De Goede Herderkerk.
Om de kerk in Kerstsfeer te brengen werden o.a. enkele grote Kerststukken gemaakt.
Vanaf januari verzorgen de dames in tweetallen bij toerbeurt de bloemversieringen in
de kerk. Hierbij wordt rekening gehouden met
het tijdstip in het kerkelijk jaar. Men spreekt
dan ook meestal over liturgisch- of symbolisch bloemschikken. Hierbij is het belangrijk
een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen,
enz. alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten. Er wordt daarbij bij
voorkeur met materiaal van het seizoen gewerkt. We wensen Henny, Tinie, Marian, Paula,
Marieke, Ria, Stephanie, Nelly, Edylien en
Jeaneke veel succes!

Vastenproject met kinderen

Goede Herder en Exodus
In het kader van diaconie is er sinds
het afgelopen jaar een duurzame
relatie ontstaan tussen de gemeenschap van De Goede Herder en het
Exodushuis in Leiden. Exodus biedt
opvang en begeleiding aan exgedetineerden en gedetineerden
in de laatste fase van hun straf. Zij
kunnen daartoe terecht in een van
de tien Exodushuizen verspreid over
het land, of bij een maatje uit het
vrijwilligersnetwerk. Tijdens onze parochiedag in september heeft Mirjam Bruines, medewerker van Exodus en parochiaan, samen
met een cliënt uitleg gegeven over het werk
van Exodus. Onze MOV-groep heeft het werk
van Exodus omarmd en recent een succesvolle
kledingactie gehouden.

Activiteiten tieners
De leden van ons Tienerkoor kunnen tevreden terugkijken op hun bijdragen
aan de Kerstvieringen. Wat
als een idee van drie meiden begon, resulteerde in
een prachtig Kerstspel op
Tweede Kerstdag waarin
een grote groep kinderen
actief meespeelde. “Een
oude traditie is nieuw leven
ingeblazen!”, aldus pastoor
Walter Broeders. In het voorjaar start de groep met een catecheseproject en natuurlijk doen ze
weer mee met het Nationale Jongerenkorenfestival in Rijsbergen!

Agenda

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

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud
Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl
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Vorig najaar is een werkgroep gestart die kinderen meer wil betrekken bij de zondagse vieringen in de Advent. Daarbij is gekozen voor
de vorm van een kindernevendienst waar de
lezingen van de zondag centraal stonden. De
kinderen maakten Kerststalletjes en engelen
die na de viering uitgedeeld werden aan de
parochianen. Zo gingen we met elkaar op weg
naar Kerstmis. Ook op de zondagen in de Vasten is er weer iedere zondag een gezinsviering
of kindernevendienst.

In december werd na de Kerstviering met
liederen en lezingen een collecte voor Exodus
gehouden die maar liefst € 594,85 opbracht!
En ook in het komende jaar zullen er regelmatig activiteiten ontplooid worden waarmee
we ‘ons omzien naar (ex-)gevangenen en hun
naasten’ kunnen voortzetten.

Door-de-weekse vieringen
Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel
Woord- en gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand: 10.00 uur
Eucharistieviering met pater L. van Ulden o.f.m. Daarna is tot 12.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten
in het atrium naast de kerkzaal in De Herdershof.

Thuiscommunie
Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet meer
regelmatig naar de kerk kunnen komen.

Eerstvolgende datum is 7 maart. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep
Vroonhof, tel. 071 58 91 6 26.

Overleden

3-12 Ida Maria Bos – Kooter, 
91 jaar
4-12 Antoinette Maria Elise Smeets – Uleman,

77 jaar
20-12 Adrianus Nicolaas Franciscus Beereboom,

77 jaar
12-1 Johannes Antonius Maria Gordijn, 
94 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

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

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
Rondom de Kerk - Februari|Maart 2020
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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.

Veertigdagentijd
Nog even en het is weer zo ver, we krijgen een
groot geschenk: 40 dagen de tijd om je te verwonderen over Jezus. De vraag ‘Wie is Jezus?’
is een heel belangrijke vraag. Wat doet Hij en
waarom? Hoe laat Hij zichzelf zien of hoe juist
niet? Wat zegt Hij en wat betekenen Zijn woorden - toen en nu voor ons? Met Aswoensdag
worden we getekend met as, de stof van vergankelijkheid. Met andere woorden: hoe vul ik
mijn leven in? Hoe ga ik om met het geloof
in een liefdevolle God als vreugde en verdriet,
voorspoed en teleurstellingen ongevraagd het
leven zijn binnengeslopen? We maken het iedere dag in ons eigen leven mee. Vaak zitten
we in zak en as. Het geloof vertelt ons, dat
we door God iedere keer weer opnieuw mogen opstaan en verder gaan. Hij draagt ons
leven, Hij staat naast ons, zit op onze schouder en wijst ons de weg. Althans, als wij hier
open voor ‘durven’ staan. Wat hebben we toch
een mooi geloof dat bergen kan verzetten,
een geloof dat Liefde en nabijheid uitstraalt.
Niet alleen in mooie dagen, maar zeker ook
in moeilijke dagen wanneer het voelt alsof de
zon achter de wolken is verdwenen. Mag ik u
uitnodigen om met ons op weg te gaan, door
de Veertigdagentijd groeiend naar Pasen. Twijfel niet! De Heer leeft, in u en in mij!!
Margreet Onderwater, Gebedsleider

Kerk zijn
we samen

In 2019 zijn in- en rondom
onze kerk, de Sint Jan’s
Onthoofding, alle resterende werkzaamheden, verband houdende met
de algehele renovatie van de Sint Jan, gereed
gekomen. Zo zal onze kerk voor het groeiende
aantal inwoners van Zoeterwoude ook een
centrale plek in onze gemeenschap kunnen
gaan vormen. Een plek voor ons allen, waar
een ieder bemoediging en inspiratie kan ervaren. Een plek om belangrijke gebeurtenissen
in het leven te vieren, zoals een Doopplechtigheid en het doen van een trouwbelofte, en
het houden van een mooie, waardige uitvaart-
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viering. Een plek om iedere week in de Mis of
viering gesterkt te worden en inspiratie op te
doen. De instandhouding van onze kerk brengt
echter jaarlijkse kosten met zich mee. Daarom
doen we ook in 2020 weer een beroep op uw
saamhorigheid en vrijgevigheid.
In de uitnodigingsbrief aan alle parochianen
om bij te dragen aan de instandhouding van
onze Sint Jan vindt u onder meer een overzicht
van de verwachte inkomsten en uitgaven. Uw
financiële bijdragen (al dan niet gespreid over
het jaar overgemaakt) zijn dan ook in 2020
weer meer dan welkom. Wilt u de intekenkaart tijdig retourneren. Uw bijdragen kunnen
worden overgemaakt op onze rekeningen (zie
elders op deze pagina) Uw bijdragen aan Kerkbalans vallen onder ‘Giften aan goede doelen” of “Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI)’, en zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belastingen. Kerk zijn we samen,
dus… geef voor je kerk!
Namens de Parochiekern Sint Jan,
Administratie kerkbijdragen

Vrijwilligersavond 21 maart
Om alle vrijwilligers van onze parochiekern te
bedanken voor hun inzet wordt er eens in de
twee jaar een vrijwilligersavond georganiseerd. Voor 2020 is de datum vastgesteld op
zaterdag 21 maart. Noteer alvast in uw agenda!

Kinderkerk Nieuwe Stijl
Vanaf het nieuwe jaar is de opzet van de kinderkerk, de vieringen voor jonge kinderen, iets
veranderd. Ten eerste is er een samenwerking
ontstaan met de gemeente rond de Dorpskerk
waar ook een vraag lag om ‘iets’ te organiseren
voor jonge gezinnen. We zullen de kinderkerk
bij toerbeurt gastvrij ontvangen. Ten tweede is
de opzet iets aangepast. We volgen het concept van de ‘Kerk op Schoot Vieringen’ die op
een speelse en interactieve manier jonge kinderen kennis laten maken met de verhalen uit
de Bijbel. Ten derde is het tijdstip een uurtje
opgeschoven naar 12.00 uur.
Ouders en
grootouders met dreumesen,
peuters en kleuters

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.

zijn van harte welkom.
De data tot en met de zomervakantie zijn:
zondag 2 februari 12.00 uur Sint Jan
zondag 22 maart 12.00 uur Dorpskerk
zondag 17 mei
12.00 uur Sint Jan
zondag 5 juli
12.00 uur Dorpskerk.

Old Princes in Harmony zingt
23 februari carnavalsviering in
H. Laurentiuskerk te Stompwijk

Shantykoor

Op zaterdag 14 december was het thema van
de viering: hoop en verwachting. De stemmige zeemansliederen van Shantykoor de
Weidepoort sloten hier prachtig bij aan.

Familieberichten
Overleden
03-12
05-12

Cornelia Overdevest
An Kortmann-Jerphanion

95 jaar
92 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

René Goosen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Kees Janson.
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In Stompwijk wordt het carnaval goed gevierd!
Sinds 1992 wordt tijdens de carnavalsviering
in de kerk de zang volledig verzorgt door de
Oud Prinsen. Dit koor zingt ook tijdens de carnaval in diverse zorgcentra met ondersteuning
van accordeonist Aad Paardekoper. Het hele
programma kunt u vind en op de website:
www.degaanders.nl Zondag 23 februari zingt
het oud prinsenkoor de carnavalsviering in de
H. Laurentiuskerk te Stompwijk om 11.00 uur,
onder de bezielende leiding van dirigent Bram
Soentjes en organist Dennis de Bruijn. Dennis
de Bruijn is nieuw; een bevlogen pianist en
organist die de oud prinsen sinds vorig jaar
voor het eerst heeft begeleid. Dennis staat
bekend vanwege zijn frisse en vrolijke manier
van musiceren en is verbonden als kerkorganist aan diverse gemeenten. U bent uitgenodigd om eens te komen kijken en luisteren
naar dit unieke gebeuren. Het is een moment
van bezinning tijdens al dit feestgedruis,
alhoewel de humor bij ‘het gebed van de nar’
aan het einde van de viering anders doet vermoeden. Tegenwoordig speelt de nar alleen
nog een rol tijdens carnaval; hij staat Prins
Carnaval bij tijdens de festiviteiten. Het gebed
van de nar is het laatste gebed van de viering
en met zijn scherpe en ludieke opmerkingen
daarom al een reden om te komen. Het oud
prinsenkoor zingt ook tijdens de carnavalsviering op zondagochtend 16 februari in de onze
lieve vrouw visitatiekerk te Bleiswijk om 11.00
uur. U bent van harte welkom!PR Oud Prinsen

Terugkomviering dopelingen

Zondag 1 december was er een terugkomviering voor de dopelingen van 2018/2019.
Voor negen kinderen stond een schoentje
met iets lekkers en hun doopbordje klaar in
de kerk. Marianne Turk ging voor in de viering met het thema ‘Vol verwachting klopt ons
hart!’. We hebben stil gestaan bij een bekende
heilige: Sint Nicolaas en het Kerstfeest met
de geboorte van Jezus dat in aantocht is. Wat
betekent dat voor ons? Het was een leuke en
inspirerende viering.

Dopen 8 december
Op zondag 8 december was het feest in onze
kerk. Er werden vier kinderen gedoopt door
pastoor Broeders. De kinderen zagen er prachtig uit en de viering was leuk aangekleed met
muziek en gedichten. Kortom, een mooie viering om op terug te kijken. Wij mogen deze
vier jonge parochianen welkom heten in onze
geloofsgemeenschap.

Op de foto van links naar rechts: Neill van
Boheemen, Amber Kukler, Boas van Leeuwen
en Revi van Leeuwen.
Doopwerkgroep

Kerstgezinsviering

Een heel aantal weken is het kinderkoortje
druk bezig geweest met repeteren voor de
viering van Kerstavond. Ze deden een toneelstuk waarbij herders in het veld waakten over
hun schapen en in slaap vielen. Als ze plotseling midden in de nacht wakker worden, komt
er een Engel. De herders horen dat Jezus is
geboren en gaan meteen op pad. Het was een
spannende tocht, maar uiteindelijk hebben de

herders het kindje Jezus gevonden. Net als de
drie wijzen. Het was een leuke viering, speciaal gemaakt voor (en door) de kinderen. Ook
de ouders en dorpsbewoners hebben meegeholpen door o.a. brood te bakken, kledingstukken te maken en nog veel meer. Kerst verbroedert en dat is heel mooi om te zien en mee te
maken.
Patricia van Arkelen

In memoriam Lau van Santen
Op 14 december is Lau
ons ontvallen in de
leeftijd van 86 jaar. Lau
was een actieve man
en hij deed veel voor
zijn medemens. Vele
jaren heeft hij zich vrijwillig ingezet voor de kerk. Hij hielp mee met
het schoonmaken van de kerk en het onderhoud van het kerkhof. Volgens de medewerkers van het kerkhof was hij er altijd bij gedurende een jaar of tien. Trouw op zijn fiets vanuit
de polder. Vooral het aan de weg zetten van de
grijze afvalbakken was hem wel toevertrouwd.
De groene bakken maakte hij leeg op de composthoop. Tot hem dat te zwaar werd.
Ik wil nog graag even stilstaan bij het schoonmaken van de kerk. Dit doen we met ongeveer tien personen. Lau was hierbij ook altijd
aanwezig, zo ook zijn vrouw Greet. Het is altijd
een gezellige boel en iedereen heeft zo zijn
eigen klusje. Lau sprong altijd overal bij wat
heel prettig werken was. Wij zijn als groep dan
ook blij dat we altijd onze dankbaarheid naar
elkaar uitspreken en dat we op elkaar kunnen
rekenen. Lau, bedankt voor alles wat je voor
ons hebt gedaan. En wij wensen zijn (klein)kinderen dan ook heel veel sterkte met het
verlies van hun (schoon)-vader en opa, en dat
jullie herinneringen aan Lau een troost mag
zijn voor nu en in de toekomst.
Namens de gehele schoonmaakgroep en de
kerkhofgroep, 
Lilia Turkenburg

Familieberichten
Overleden
14 december Lau van Santen 

86 jaar

Dopelingen
8 december
Neill van Boheemen, Amber Kukler, Boas van
Leeuwen en Revi van Leeuwen.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenkalender van 10 februari tot 5 april 2020
In de komende tijd zijn er weer vele
mooie vieringen en interessante activiteiten in en vanuit onze kerken waarbij u
van harte welkom bent! Opgave niet nodig, tenzij anders vermeld. De folder met
het catecheseaanbod ‘Geloofsvorming en
verdieping’ in het voorjaar ligt achterin
de kerken. Daar staat nog meer informatie in. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23, jongerenactiviteiten ziet u
op pagina 20-21. Dit jaar is in ons bisdom
het Jaar van de Bijbel, zie pagina 1; sommige catechese is mede in dit kader.

Extra activiteiten

voor kinderen, tieners en volwassenen!
Naast het uitgebreide catecheseaanbod
zijn er in februari en maart nog meer
leuke en boeiende activiteiten, voor jong
én oud.
Zo komt de Tienergroep weer samen (zie
de Jongeren Infopagina 20-21) En er is
voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar
‘Koffie, Kids & Meer’ op 6 maart, waarbij
er eerst gezellig wordt koffiegedronken
en hierna een spreker een inleiding geeft
voor de ouders. Locatie Pastorie
H. Lodewijk, van 9.30 tot 11.30 uur.
Verder is er een vrouwenavond op 8
februari in de Petruspastorie, van 17.00
tot 23.00 uur. Hierbij wordt een multicultureel diner bereid.
En er is op 14 maart een echtparenavond
in De Ridderzaal van de Josephkerk. Van
harte welkom! Meer info en activiteiten
op www.stjosephleiden.nl en www.
lodewijkparochie/gezinnen of mail naar
gezininleiden@gmail.com.

De Stille Omgang,

een eeuwenoude traditie

Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 21
maart. Ook nu gaat er weer een bus met mensen
uit Leiden en omgeving naar Amsterdam.
Voorafgaand aan de Omgang wordt de H Mis gevierd
in de Papegaai, een oude kerk aan de Kalverstraat
in Amsterdam. Rond een uur of twee zijn we meestal weer in Leiden terug. Deze religieus meditatieve
omgang door het historische centrum, passerend
aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam,
wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand
maart door het Gezelschap van de Stille Omgang

georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele
land nemen er aan deel. Amsterdam wordt ook wel eens
‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie niet aan het feit dat er een ruim gedoogbeleid
is maar dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al
sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt
vereerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds
het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via
de jaarlijkse Stille Omgang. Info en opgave www.stilleomgangleiden.nl of bel of mail naar Willem Bakermans,
willem.bakermans@live.com of 06 51 42 10 79.

Februari
10 CaFE David Paine legt

uit hoe we Gods liefde,
Gods Woord, Gods vergeving en
Gods Geest beter kunnen leren
kennen. Met napraten met een
glaasje erbij Het is immers CaFE!
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang
20.00 uur einde 21.30 uur.
H. Lodewijkpastorie. Door Bas van
Pampus pw en pastoor Smith

ders tot en met nieuwe religieuze
congregaties. De Ridderzaal bij de
Josephkerk, Alexanderstraat 1A.
Van 20.00 tot 21.30 uur.
Door pastoor Smith

13

Biddend psalmen lezen

14

Het is het jaar van de Bijbel, dus goed om
die ter hand te nemen! Samen het levende
en krachtige Gods Woord ontdekken en erover praten vanuit eigen levenservaring.
We lezen drie prachtige psalmen, waarin
menselijke emoties aan bod komen. Als we
zelf even geen woorden hebben, kunnen
psalmen vanuit hun rijke inhoud betekenis hebben in ons eigen leven. Op een
laagdrempelige, informele manier kan iedereen aanschuiven op maandagavond 2,
9 en 16 maart in de Veertigdagentijd, van
20.00 tot 21.00 uur in de Petruspastorie.
Welkom! Bas van Pampus, pastoraal werker

15

12
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20 Bijbelleesavond

1 1e Zondag van de
Veertigdagentijd
2 Biddend psalmen lezen
Zie linksonder. Jaar van de Bijbel

Met begeleiding door Marieke
Maes. Lezingen van een zondag.
Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00
uur. Iedereen is welkom

5 Augustinus en Adrienne
von Speyr De een uit de 5e en de

23

ander uit de 20e eeuw. Zij lieten
teksten na die op prachtige wijze
het geloof verwoorden. Over de
Mis, de Biecht, het gebed, het leven als christen en eeuwig leven.
Pastorie H. Lodewijk, van 20.00
tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.
Jaar van de Bijbel

24

Bijbelleesavond Met begelei-

Erin Brockovich. Zie pagina 23

22

ding door Marieke Maes. Lezingen
van een zondag. Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00 uur.
Iedereen is welkom

25
26 Aswoensdag

6 Koffie, Kids & meer Zie links.
Wereldgebedsdag

16
17 CaFE God beter leren kennen. Info bij 10 februari

18 Katholieke inleiding op de
H. Schrift Hoe lezen we de

Bijbel? Wat te doen met moeilijke
passages? Wat is de inspiratie?
Pastorie H. Lodewijk, van 20.00
tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.
Graag een eigen Bijbel meenemen.
Jaar van de Bijbel

25 Maria Boodschap Hoogfeest

13

26

14 Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’

27

Zie hierboven

Echtparenavond Zie links

4

21 Film en spiritualiteit

15 3e zondag van de
Veertigdagentijd

16 Biddend psalmen lezen
Zie linksonder. Jaar van de Bijbel

17 Katholieke inleiding op de
H. Schrift Info bij 18 februari.
Jaar van de Bijbel

18

29 Bezinningsochtend
Veertigdagentijd
Wat is de betekenis van de Veertigdagentijd en hoe kunnen we
die beleven? Inloop vanaf 10.00
uur, vanaf 10.30 uur inleiding,
11.30 uur afronding. Pastorie H.
Lodewijk. Door pastoor Smith

8 2e zondag van de
Veertigdagentijd
9 Biddend psalmen lezen

20 Film en Spiritualiteit
City of Joy. Zie pagina 23

21 Stille Omgang Amsterdam
Zie hierboven

Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’
Zie hierboven

22 4e zondag van de
Veertigdagentijd
Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’

Zie linksonder. Jaar van de Bijbel

10
11 Het religieuze leven door de
eeuwen heen Info bij 12 feb.

Zie hierboven

29 5e zondag van de
Veertigdagentijd
Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’
30
31 De Verloren zoon en
de barmhartigheid

Parochiezaal H. Lodewijk
20.00 u.
Door Annelies Cremers

19 H. Jozef Hoogfeest

7

28

28 Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’

Tentoonstelling in de Josephkerk ‘De liefde van mijn hart’

Zie pg. 17 en 18

27

In maart komt een internationale tentoonstelling naar de Sint Josephkerk in Leiden die eerder in Dublin was te zien bij de World Meeting of
Families. Schitterende foto’s en indrukwekkende
teksten verhelderen de situatie waarin gezinnen zich bevinden. Wat betekent het huwelijk
daarin? Wat is de rol van onze eigen beperkingen
en onze relatie met het Mysterie? Met bijdragen
uit Amoris Laetitia van paus Franciscus en vooral Disarming Beauty (‘Ontwapenende Schoonheid’) van Julián Carrón. De tentoonstelling is te zien in
de weekenden van 14-15, 21-22 en, 28-29 maart van 13.00 tot 15.00 uur in
de Josephkerk aan de Herensingel 3. Er zijn gidsen aanwezig die u kunnen
rondleiden. Voor meer informatie, zie: https://tinyurl.com/liefdevanhart.

12

3

11
12 Het religieuze leven door de
eeuwen heen Van Woestijnva-

Maart

19

Tentoonstelling ‘De liefde van mijn hart’

23
24

April
1

2 Augustinus en Adrienne
von Speyr zie bij 5 maart.
Ook op 7 mei en 4 juni.
Jaar van de Bijbel

3
4
5 Palmzondag
Intocht van
Jezus in
Jeruzalem.
Begin van De
Goede Week.
Rondom de Kerk - Februari|Maart 2020
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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.

Wifi in de kerk
Onze Hartebrugkerk ontvangt traditiegetrouw
veel buitenlandse bezoekers. Ze zijn uitermate
welkom en we proberen hen zoveel mogelijk
van dienst te zijn. Zo hebben wij hen tot voor
kort iedere week uitgeprinte versies in verschillende talen aangeboden van de lezingen
op zondag.
De lezingen kunnen nu door de bezoekers zelf
in hun eigen taal worden meegelezen via de
smartphone. Hoe werkt dat?
U dient van tevoren de app Evangelizo te activeren. Op deze app zijn de lezingen in 16 talen
te volgen. Om te zien hoe u onze WiFi activeert
kunt u de Weekbrug raadplegen.

uitvaartverzorging

Gezocht:

Gedoopt

29 december 2020
Anna Maria van der Krogt
Dochter van Marco van der Krogt en Anda
Grigorescu
5 januari 2020
Gjin Cornelis Pjeter Bisaki
Zoon van Martin Bisaki en Simone Mens
Op 12 januari 2020 werd Marie Johanna Madelief
Miedema Dochter van Daniël Miedema en Gratia
Meijers, buurmeisje van de Hartebrugkerk, samen
gedoopt met haar neefje: Emanuel Maria Engbert
Maurice Miedema. Zoon van Arthur Miedema en
Linda Hilhorst. Voorgangers waren pastores
Walter Broeders en Ad van der Helm.

Het gaat om werkzaamheden in ons secretariaat zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie,
post, telefoon- en e-mailcontact. Werktijden
en vergoeding in overleg. Voor meer informatie: arendse.corry@hetnet.nl

Collectanten/gastheren

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Collecteren tijdens de offerande in de zondagmis en/of assisteren bij uitvaarten, huwelijken,
dopen, Open Kerkacties en concerten.
Voor meer informatie: aad.kreuger@planet.nl.

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

O

E

T

E

R

W

O

U

D

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.

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Verhuur van zalen
Een rustplaats voor
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Depersonen
Regenboog katholieken uit Leiden
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen en omgeving.
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten Keuze uit een algemeen-,
cursussen
Gratis parkeren!
familie- en urngraf.
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden

071-5212858
Gratis parkeren!
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen

Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
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Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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De mogelijkheid van een

Urnenkelder

Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder
is weersbestendig en het is een
mooie combinatie van begraven
en cremeren.
Meer informatie
bij de beheerder.

Lux Perpetua
Katholieke kerken bij kaarslicht
De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft eind
vorig jaar bij gelegenheid van het project
‘Kunst & Kerk’ een bijzondere manifestatie gehouden waaraan ook de Hartebrugkerk heeft
meegewerkt. Krien Clevis legt het transformatieproces van zes Leidse kerken fotografisch
vast en vroeg aan ons of we speciaal voor deze
gelegenheid alle kaarsen willen ontsteken in
de kerk en alle betrokken vrijwilligers van de
kerk uit te nodigen voor een groepsfoto. Ook
aan de bezoekers werd gevraagd een kaars op
te steken. Zo droeg het publiek dus zelf ook bij
aan ‘het eeuwig licht’. Het werd een prachtige
foto, gemaakt door Krien Clevis:

Repetitie Hartebrugkoor

Woensdagavond vanaf 19.45 uur in de
Romanuszaal.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kom vrijblijvend kennismaken!

Catecheseclub Vriendjes van
Franciscus

Jaarthema:

Vaste vieringen

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

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.

Filmavonden in de Romanuszaal

E

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

Ouderensoos in de Romanuszaal

‘Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de
natuur’. Thema: Water. Wij zijn dankbaar voor Zuster Water, dorstlessend en koel. Het is reinigend
en zonder water kunnen onze zaadjes niet kiemen.
We gaan leuke waterproefjes doen en een Doop
meemaken.
Zaterdag 15 februari om 15.30 uur in de bij-sacristie, ingang Haarlemmerstraat 110.

Assistent(e) Hartebrug Secretariaat

071 5 12 21 12

de Leidse Voedselbank ook steunen door een geldelijke gave in het offerblok achter in de kerk.

Koffiedrinken na de mis in de
Romanuszaal

Na de mis op zondag 16 februari, 1 en 15 maart.
Op de eerste zondag van de maand is er ook een
lunch voor de kinderen.

Huwelijksviering

Donderdag 27 februari 11.00 uur
Oanh Le Hoang &
Rowdy Martir William Cardose
Voorganger is pastoor Walter Broeders.

Inzameling voor de Leidse
Voedselbank

Houdbare en goed verpakte producten kunt u achter in de kerk inleveren op zondag 1 maart. U kunt

Zorg voor de schepping en de schepselen
21 februari 2020
Erin Brockovich
20 maart 2020
City of Joy
Romanuszaal, Lange Mare 79
19.15 tot 22.30 uur
Inloop met koffie om 19.00 uur
Nabespreking onder leiding van
Marlène Falke pw.
Deelname is gratis, graag wel even aanmelden bij:
arendse.corry@hetnet.nl. Zie ook pagina 23.

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.

De ‘nieuwe’ Mis van het Petrusprojectkoor klinkt nog na…
Dirigent Coen Huisman
repeteert het hele jaar
met ‘zijn’ koor op donderdagavond. Daarin komt de
liturgie van de gangbare zaterdagavondvieringen aan
bod. Hij begint die repetities met uitgebreide stemoefeningen. Dat komt de
kwaliteit en de zuiverheid
ten goede. Ook het losmaken van de spieren in het
bovenlichaam en ademen vanuit het middenrif
wordt niet vergeten. Nu het Petruszaaltje voller is met de projectkoorleden erbij gaat dat op
dezelfde manier.
Vaste bezoekers van de Nachtmis in de
Petrus weten het wel: op Kerstavond zingt
het Sint Petrus Projectkoor. De belangstelling
voor het projectkoor lijkt wel steeds groter te
worden, want tijdens de laatste kerstnachtmis
hadden we ruim 50 zangers op de koorzolder
staan. Daaronder een aantal projectkoorleden
van het eerste uur. En bedenk dan wel dat
de eerste viering met het projectkoor in 2001
was! Het koor zingt altijd ‘klassiek’ kerk- en
Kerstrepertoire. Maar ‘klassiek’ hoeft niet oud
te betekenen: vorig jaar nog ging op Kerst-

Eerste H. Communie en H. Vormsel
Zaterdag 8 februari stellen de kinderen, die op
7 juni hun eerste H. Communie gaan ontvangen, zich voor tijdens de H. Mis van 19.00 uur.
Meer informatie over H. Communie en het
H. Vormsel, mailt u dan naar Pernelle
Severijnen, pam.severijnen@planet.nl.

Doopviering voorjaar
Zaterdag 21 maart om 15.00 uur is er weer een
doopviering in de Sint-Petruskerk. De voorbereidingsavond is op dinsdag 10 maart om 19.30
uur in de pastorie van de Sint Petrus.
Voor informatie en opgave: pam.severijnen@
planet.nl of 071 514 49 88.

Palmpaasstokken maken
Woensdag 1 april van 14.00 tot 16.00 uur Palmpaasstokken maken voor de Palmpasenviering
van zaterdag 4 april. Locatie: Petruszaal, links
naast de kerk. Voor materiaal wordt gezorgd. Ouders zijn van harte welkom om mee te helpen.

16

avond de nieuwe mis van Coen Huisman zelf
in première. Ook afgelopen Kerst werd een vrij
recent geschreven mis gezongen die voor het
koor nieuw is: de Messe Lyrique van de Nederlandse componist Frank van Nimwegen.
‘Vrij recent’ moet je hier lezen in het licht van
de eeuwenoude geschiedenis van de kerkmuziek, de mis stamt uit 1986. Van Nimwegen (geboren in 1961) was toen net benoemd
als organist van het grote parochiekoor Stint
Cecilia van Baarle-Nassau, waarvoor hij deze
mis schreef. Later heeft hij nog veel meer (kerk)
muziek geschreven en ook prijzen gewonnen
met zijn composities. Hij schreef o.a. meerdere
missen: de Messe Antique en de Messe Classique (dat dan weer wel) en de Messe Gotique.
Een muzikaal onderlegde parochiaan veronderstelde ten onrechte ook een Messe Elastiek.
De mis is geschreven in een toegankelijk laatromantisch modaal idioom. Dat de componist
een vaardig organist is, is goed te horen aan
de uitdagende orgelpartij.
Op 9 januari kwam het projectkoor in groten
getale bijeen om te luisteren naar de geluidsopname van de Kerstnachtmis 2019. Dit vormde een gezellige afsluiting van een muzikale
periode met een hecht gezelschap.
Ton van Schie en Lydia van Goozen

In memoriam Okkie Cremers
Vrijdag 3 januari stierf Okkie Cremers, 84 jaar
oud. Okkie was een van die parochianen die
geloof handen en voeten gaf. Vanuit compassie heeft zij zo lang zij kon actief meegewerkt,
eerst bij de Zonnebloem, later bij de werkgroep MOV, en nog later binnen de werkgroep
contactpersonen. Ze stond mede aan de wieg
van de RK Diaconie in de parochie van de
Petrus en vandaaruit in geheel Leiden. Ze heeft
haar steentje bijgedragen bij het ontstaan van
het Interparochieel Diaconaal Beraad.

Zij heeft een geweldige bijdrage geleverd aan
de vredesactiviteiten in onze stad. De Franciscaanse vredeswake in Den Haag bracht haar op
het idee om ook in Leiden een Vredeswake te
organiseren. Deze is er dus mede dankzij haar
inzet. Ze was niet alleen een vrouw van doen,
maar ook van gebed. Zij was aangesloten bij
de OFS. Kernwaarden zijn: vreugde, eenvoud,
dragen en verbondenheid met de natuur. Okkie
had diepgang, spiritualiteit en vond hier voeding voor in deze groep.
Cathalijne Louwes

In Memoriam Marina Maas
Op zaterdag 11 januari is na een korte ziekteperiode Marina Maas overleden.
Naast haar werk op het secretariaat van het
Dekenaat, was Marina een zeer actieve vrijwilliger in de Petrus gemeenschap. Ze was jaren
lid van het Petrusbestuur met als bijzondere
aandachtspunt de werkgroep catechese, maar
was ook altijd bereid hand en spandiensten te
verlenen. Ze deed dat altijd met veel toewijding en stak haar mening niet onder stoelen
of in dit geval kerkbanken, maar je wist altijd
prima wat je aan haar had. Dit maakte haar
geliefd en gewaardeerd.

Vaste Vieringen

De Vlammetjes zijn gedoofd

Buitengewoon vriendelijk

Op Kerstavond zong het kinderkoor voor het
laatst. Vele jaren hebben ze elke vierde zondag
van de maand de viering opgeluisterd met hun
aanstekelijke zang. De kerkgangers werden
steeds weer vertederd door hun enthousiasme.
Eerst Maarten en later Tammerly hebben als
dirigent alles eruit gehaald wat er in zat. Irma
Leune en Willie Buis hebben al die jaren zorg
gedragen voor het vinden en behouden van
dirigenten en zangertjes, waarvoor veel dank!
Ook de ouders hebben geholpen waar mogelijk. Er wordt nagedacht over een vervolg.

Op zondag 19 januari, aan het begin
van de ‘Week van de gebed voor de
eenheid van de christenen’ kwamen
we als katholieken en protestanten
samen in de Antoniuskerk rond het
thema ‘Buitengewoon vriendelijk’,
geïnspireerd op Handelingen 28, waarin Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden
op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. We gebruikten
een boot als symbool van de soms stormach-

Kappen van bomen
Aan de zijkant van de Maria Middelareskerk
loopt een sloot en langs die sloot staan hoge
bomen, vooral esdoorns. Die benemen wel
het zicht op het nogal lelijke appartementenblok dat er in 1996 is neergezet, maar werden
gaandeweg erg hoog en gevaarlijk, zeker
nadat de grote populieren die er eerst stonden
bezweken waren. Vandaar dat besloten is de
bomen te toppen. Op 8 januari was het zover
en verscheen de hoogwerker met vier mannen
om de klus veilig te klaren. Verwacht wordt dat
de bomen in het voorjaar weer gaan uitlopen
en de flat weer camoufleren.

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans
(11.30 uur). Deze maanden is dat op 12 februari,
11 maart en 8 april.

Overleden

Mevrouw Octavie Hubertine Marie Cremers
* 05-06-1935 † 03-01-2020
Mevrouw Marina Christina Maria Maas – Gelauff
* 30-06-1940 † 11-01-2020.

leven lang kunstenaar is en woont in Zuid-West.
De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw
van het Apostolisch Genootschap (Cesar Frankstraat 38). Het ensemble ‘Rendez-vous’ (piano,
klarinet en strijkers) zal de middag muzikaal
omlijsten. Iedereen is welkom!

Buurtinitiatief 26 februari
Deze woensdag van 14.00 tot 16.30 uur is
het weer zover: een goed verhaal door een
bevlogen spreker, mooie muziek, en een
gesprek daarna in een gezellige sfeer. Deze
keer is onze spreker Piet de Boer, die zijn

tige reis die wij maken op weg naar eenheid.
Op de roeispanen de woorden ‘verzoening’,
‘verlichting’, ‘hoop’, ‘vertrouwen’, ‘kracht’, ‘gastvrijheid’, ‘bekering’ en ‘vrijgevigheid’.

door een ploegje mannen en vrouwen. Een
extra paar handjes is hierbij, door het vertrek
van mensen, zeer welkom!
In de Maria Middelareskerk zoekt de ploeg die
koffie zet voor na de zondagsviering versterking.
Het gaat om eens in de twee maanden. Iets
voor U? Het secretariaat hoort het graag.

Wereldgebedsdag op 6 maart
Op de eerste vrijdag in maart gaat jaarlijks
het gebed de wereld rond. Honderdduizenden
mensen voelen zich, in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag,
door gebed verenigd en bemoedigd. In Nederland is het op meer dan 500 plaatsen. De viering wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen
uit een ander land, dit jaar vanuit Zimbabwe.
Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe
taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg
en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren
naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Iedereen is welkom in de
Antoniuskerk om 19.00 uur. Zie ook pagina 18.

Meditatie en sobere maaltijd

Goede Week

w w w. s i n t p e t r u s l e i d e n . n l
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H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62,
e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Zaterdagavond - Vooravondmis van de zondag
19.00 uur Mis met Sint Petruskoor of samenzang
en nadien koffie.
Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de
witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur.

Palmzondag
Zaterdag 4 april 19.00 uur
Goede Vrijdag
15.00 Kruisweg speciaal voor
		kinderen.
Voor de overige plechtigheden zie digitale Haan
en het schema in het volgende nummer.

Regio Zuid

In de Veertigdagentijd, die begint met Aswoensdag op 26 februari, is er elke woensdagavond om 19.00 uur een korte meditatieve bijeenkomst in de dagkapel van de Antoniuskerk.
De cyclus wordt op woensdag 18 maart onderbroken door een sobere maaltijd om 18.00 uur,
ook in de dagkapel. Dus op 4, 11, 25 maart en op
1 april meditatie en op 18 maart met maaltijd.
Alleen voor de maaltijd is aanmelding gewenst.

Koffie zetten en schoonmaken
Beide kerkgebouwen van de Lam Gods moeten
een paar keer per jaar worden schoongemaakt

Doordeweekse vieringen in de
Antoniuskerk

Deze vieringen zijn op 6 maart en 3 april (eerste
vrijdag van de maand) om 10.00 uur met na
afloop gezellig koffiedrinken.

Bijbelavonden met Marieke Maes

Op donderdagavonden 20 februari en 5 maart zijn
er weer boeiende bijeenkomsten in de Antoniuspastorie over Bijbelteksten die ook in de zondagvieringen gebruikt worden. Iedereen is welkom!
Aanvang om 20.00 uur.

Maaltijd Plus

Op 28 februari is er in de Verdieping, Stevensbloem 269, weer een lekkere maaltijd met een
inleiding over een boeiend, vaak religieus onderwerp. Aanvang 18.00 uur. Einde om ca. 21.00 uur.
Inschrijving op de lijst achterin de kerk.

Overleden

Op 24 december overleed Piet Wolvers op
83-jarige leeftijd. Hij woonde in De Lakenhof (Topaz). Zijn uitvaart vond plaats in Hoogmade.
Op 10 januari overleed Herman Jongen. Hij werd
90 jaar. Herman was een betrokken parochiaan
en zanger van ons koor; dat hield hij vol tot eind
vorig jaar zijn gezondheid dat onmogelijk maakte.
Op 17 februari namen wij afscheid van Herman in
een viering in de Maria Middelareskerk.

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

Eindelijk weer bij elkaar

Afscheid Marianne Hoogervorst

De Regenboog

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

Vijf jaar lang was Marianne
Beheerder: R. van Heyningen
Hoogervorst pastoraal werkster
Watermolen 1 Leiden
071-5212858
in onze geloofsgemeenschap: een
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen 1,
echte pastor, betrokken en in2317 ST Leiden,
spirerend. Op 1 februari liep haar
071 521 28 58,
benoeming af en kon niet meer
beheerder@
worden verlengd. We laten haar
Gratis parkeren!

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

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

Bijzondere vieringen
Watermolen 1 Leiden

071-5212858
Gratis parkeren!

ZondagBeheerder:
9 februari
10.00 uur
R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
Jongeren
zijn intensief betrokken
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
bij de voorbereiding van deze viering en zullen ook in de viering van
zich laten horen
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Zondag 16 februari 13.00 tot
14.15 uur Kliederkerk voor kinderen 3-10 jaar + (groot)ouders
Aanmelden kan tot 13 februari bij
ds. Mirjam Buitenwerf,
06 40 42 57 89 of
ds.regenboog@gmail.com

node gaan. Het officiële
afscheid van Marianne staat gepland
op zondagmiddag 17 mei. Inmiddels
zijn er stappen ondernomen voor een
opvolger. We hopen u hem/haar in de
volgende Rondom de Kerk te kunnen
voorstellen.

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

Zin in ´t leven! Drie bijeenkomsten voor 65 +
Wat is voor u belangrijk in uw leven? Waar
heeft u zin in? Wat geeft u energie? Wanneer
voelt u zich eenzaam? Hoe gaat u om met verlies: van fysieke mogelijkheden, of van dierbare mensen om u heen? Het zijn vragen die
op je pad kunnen komen als je ouder wordt.
Op drie dinsdagmiddagen in maart van
14.00 tot 16.00 uur willen we daarover
samen met u in gesprek gaan. Bij elke bijeenkomst verzorgt een spreker een inleiding.
Daarna drinken we een kopje koffie of thee,

Aswoensdag 26 februari 19.30 uur
Viering om het begin van de Vastentijd te markeren, met askruisje.
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

om vervolgens in groepjes met elkaar over
het thema van die middag verder te praten.
3 maart Annet Gijsman Coalitie tegen
eenzaamheid, over levensplezier
17 maart Katja Beerman Netwerk Levensvragen Leiden, over levensvragen
31 maart Kees van der Meer Huisarts in de
Merenwijk, over verlieservaringen.
Graag uiterlijk een week voor de bijeenkomst
aanmelden bij Jan Vis, visaard@gmail.com
of 06 38 53 58 10.

Poëziemiddag

Viering ‘Kom aan Tafel’

Woensdag 12 februari o.l.v. ds. Ronald
da Costa. Tijd 14.00 uur Opgave Anja
Rijken via rijken.vandenberg@planet.
nl of tel 521 66 06. Kosten € 5,-.

Op zondag 19 april vieren we in onze
geloofsgemeenschap ‘Kom aan Tafel’.
Kinderen kunnen nog worden aangemeld.
Denk hierbij aan kinderen uit groep 3 en
4. Ouderavonden: 18 februari en 24 maart
om 20.00 uur. De kinderen komen bij
elkaar op dinsdag 3, 10 17, 24, 31 maart en
14 april van 16.00 tot 17.15 uur. Vragen of
aanmelding van uw kind? Bel of mail naar
Maja van Spaandonk, 06 10 03 61 68 of
majavanspaandonk@gmail.com.

Film in de Regenboog
Donderdag 20 februari: Shoplifters,
Japan 2018, regie Hirokazu Kore-eda,
onderscheiden met de Gouden Palm.
Voor details zie onze website.
Kosten € 5,-. Aanmelden niet nodig.

De Bakkerij daagden weer veel jongeren via het project M25 Leiden Regio
uit om activiteiten te ondernemen.
Afgelopen jaar deden 338 jongeren
mee aan stages en dagen met spelletjesmiddagen in verzorgingscentra
voor ouderen, stamppot koken voor
gasten van het Inloophuis Psychiatrie, het organiseren van een daklozenboottocht en helpen bij het
Kerstdiner voor 160 dak- en thuislozen, een spelletjesmiddag voor 83
kinderen in het AZC Katwijk, en nog
heel veel meer! Lees het Jaarverslag
2019 op www.m25leiden.nl.

Kerstdiner daklozen
druk bezocht

Wereldgebedsdag op 6 maart in de Antonius
De Wereldgebedsdag van 2020 is op vrijdag 6 maart om 19.00
uur in de Antoniuskerk. De liturgie is gemaakt door vrouwen uit
Zimbabwe met als thema: ‘Sta op, neem je mat op en wandel’ n.a.v.
Joh. 5: 2-9a. Zij willen hiermee ons allemaal oproepen tot liefde,
genezing en verzoening. Zimbabwe is een complex land en dan is
het juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit thema van
de dienst kozen. Wereldgebedsdag wordt op meer dan 500 plaatsen in Nederland gevierd.
Zie ook de Lam Godspagina 17.
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van vrijwilligers volgen elkaar om
de twee jaar op. Verder zijn er ongeveer 60 Guinese werknemers, artsen,
verpleegkundigen, verloskundigen
en mensen voor het beheer en onderhoud. De kliniek heeft regelmatig
onderhoud nodig, en ook verbeteringen die het risico van het verspreiden van infecties afnemen. De
kosten van de komende onderhoudsbeurt zijn € 13.000,-. Onze parochie
heeft besloten dit project te steunen.
Doet u mee? Info via de folders in uw
parochiekern. Uw bijdrage is welkom
bij de (kerkdeur)collecte of in de
bussen. Zie ook www.vastenactie.nl.
MOV HH. Petrus en Paulusparochie,
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

Foto: Melle van der Wildt

ongeveer 55.000 kinderen basiszorg,
inclusief vaccinatie. Ook worden
volwassenen met chronische aandoeningen begeleid. Alle patiënten zijn
arm, en zouden anders geen toegang
hebben tot medische zorg en medicijnen. Het gezondheidscentrum staat
onder leiding van Fidesco. Teams

In december 2015 moest mevrouw T.K. halsoverkop vluchten uit Oeganda, zonder afscheid te kunnen nemen van
haar kinderen. Een LHTB-hulpgroep wist haar uit handen
van de Oegandese politie te krijgen, die haar al anderhalve
maand gevangen hield en zwaar mishandelde, en zette haar
op een vliegtuig naar Nederland. Daar kreeg ze een tijdelijke verblijfsvergunning. Na een jaar kon zij de kinderen

M25 Jaarverslag 2019

Vastenactie 2020 voor Medisch Centrum Guinee
In 1987 ondersteunde Fidesco
(katholieke organisatie die jonge
vrijwilligers uitzendt naar ontwikkelingslanden, red.), op verzoek van de
Guinese staat en het aartsbisdom, de
bouw van het gezondheidscentrum
Saint Gabriel in het stadsdeel
Matoto. De kliniek biedt nu aan

Na noodgedwongen vier jaar van elkaar gescheiden
te zijn, konden mevrouw T.K. uit Oeganda en haar
(pleeg)kinderen elkaar donderdagochtend 2 januari
eindelijk weer in de armen sluiten.

Geef voor
de nood op Samos
Op 20 december werd één van onze
partnerorganisaties op Samos,
Refugee for Refugees, getroffen door
brand in een van de opslagruimtes.
Hierbij is bijna de hele voorraad aan
tenten, slaapzakken e.d verloren
gegaan. Vandaar nogmaals de vraag
voor extra steun om de vluchtelingen
op Samos de winter door te helpen.
Bijvoorbeeld met: Zeil ter beschutting € 10,-, Slaapmatje € 8,-, Geïsoleerde slaapzak € 15,-, Traumazorg
€ 20,-. Vierpersoonstent € 25,-, Houten tentfundering € 35,-. U kunt een
bedrag naar keuze overmaken op NL
46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Leiden o.v.v.
Noodhulp Samos. Wij zorgen dat uw
bijdrage volledig ten goede komt aan
betrouwbare hulporganisaties ter
plaatse. Alvast hartelijk dank!

De Bakkerij zoekt penningmeester
Op 10 december waren 160 dak- en
thuislozen in de Marekerk zo’n te
gast bij het Kerstdiner. Straatpastor
Femke Post, de M25-jongeren, ds.
Ton Jacobs, de stadsdichter en het
daklozenkoor De Straatklinkers en
veel vrijwilligers droegen bij aan de
feestelijke maaltijd. Na afloop kreeg
iedereen een gebreide das of muts
en de nodige verzorgingsproducten
mee. Een verslag met foto’s staat op
www.debakkerijleiden.nl.

De Bakkerij wil graag in contact
komen met kandidaten voor penningmeester van de Diaconie Protestantse
gemeente Leiden. Er is nauwe samenwerking de RK Diaconie van Leiden en
met andere organisaties in De Bakkerij en daarbuiten. Interesse? Mail of
bel met de voorzitter, Peterhans van
den Broek, peterhansvandenbroek@
gmail.com, 071 521 3 837, of 06 53 52
54 04. Zie ook: www.debakkerijleiden.
nl voor meer informatie.

Begroeting van moeder T.K. en haar kinderen op Schiphol

traceren, waarna ze bij de IND gezinshereniging
aanvroeg. Met steun van Vluchtelingenwerk en
advocaten is de aanvraag in november gehonoreerd. De kinderen kregen een inreisvisum en de
vliegtickets konden worden geboekt. De kosten
voor de tickets namen fondsen als SUN Leiden, de
IPCI van onze parochie en andere voor hun rekening. Op 2 januari stonden ze op Schiphol en buitelden de vier kinderen (18, 16, 9 en 7 jaar) en hun
moeder over elkaar heen van vreugde! Met de trein
gingen ze naar de noodwoning van hun moeder in
Leiden, vol verwondering over het donkere en koude weer in Nederland. Er moet nu nog wel van alles
geregeld worden, maar het voornaamste is gelukt:
de kinderen en hun moeder zijn weer bij elkaar.

Rondom...
Zoet en zout water
De Veertigdagentijd is de tijd van inkeer, bezinning en gebed. En ook om ons
extra te bekommeren om de Schepping. Het Laudato Síjaar in Regio Zuid gaat ons hierin voor: onder meer met
de reeks Film en Spiritualiteit. Meer hierover op pagina
23. Ook de kinderen worden bijvoorbeeld in de KinderHoek in deze Rondom allerlei waterbesparende ideeën
voorgehouden en de Vriendjes van Franciscus gaan bezig met ‘Zuster Water’ op 15 februari.
Water, ik schreef er een jaar geleden een column over:
het ging toen over zuinig zijn met zoet water. Zout water is iets heel anders: dat is een gevaar voor ons land,
zo houdt Rutger Bregman ons voor in zijn boekje ‘Het
water komt’, gebaseerd op inzichten van wetenschappers van heden en verleden. Lees dit boekje! Hij houdt
ons de urgentie voor plannen te maken om ons land te
beschermen tegen de te verwachten grote zeespiegelstijging. Die is veel hoger dan we nu denken. Bregman
zou graag zien dat we niet alleen als individu, maar
ook samen ons inzetten om Nederland te behouden,
ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Hij noemt het
‘klimaatpatriottisme’: cultureel erfgoed moet behouden worden!
Laten we ons in deze Veertigdagentijd ook bezinnen op
zowel zuinig zijn met zoet water als de de gevolgen van
klimaatopwarming voor de zeespiegel.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Februari|Maart 2020
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Jongeren Info

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

Palmzondag
is de Wereldjongerendag 2020

Gebed

De viering van Wereldjongerendag op Palmzondag is
een speciale editie van Tour of Faith. Onze bisschop
Van den Hende nodigt alle jongeren uit om Palmzondag samen te komen vieren.

Eco-tips deel 3:
Water

Dank U voor de wolken en de frisse, zachte regen,

● Vervang je oude kranen,
douchekoppen en
toiletstortbakken door waterbesparende varianten.

In Nederland regent het
veel. Het is daarom nuttig
om dit water in een regenton in de tuin op te vangen, zodat je het voor de
planten kunt gebruiken

die op de droge aarde valt als teken van Uw zegen.
Dank U voor het water in de beekjes en rivieren.
Zo geeft U te drinken aan de mensen en de dieren.

●

Ga liever
douchen (verbruik 75l water)
in plaats van in
bad (verbruik
130l) te liggen
●

●

Geef de tuinplanten in de
zomer maar ééns per week
water. Hierdoor ontwikkelen zij diepe wortels en
kunnen daardoor het
grondwater bereiken.

28 miljard liter water bespaard kan
worden als alle inwoners van Nederland 1 minuut korter douchen?
door de wasmachine altijd vol te
laden veel water kunt besparen?
het heel erg slecht is voor het milieu om de auto voor de deur te
wassen? In de wasstraat hebben
zij een installatie om het water
te hergebruiken. Ook wordt in de
wasstraat het grondwater niet door
olie- en chemieresten vervuild.

AMEN

Dieren en planten in de Bijbel
Vissen in de Bijbel
In het noordelijke deel
van het land Israël
ligt het meer
van Galilea.
Daar leeft
een vis die
de Sint
Petrusvis
heet.
SimonPetrus was een van de eerste
leerlingen die, samen met zijn broer Andreas, door Jezus werd geroepen. Ze waren vissers en hebben zeker
Sint Petrusvissen in hun netten gevangen.
De Sint Petrusvis is een muilbroeder; dat betekent dat de
ouders de bevruchte eitjes in hun bek nemen om ze te
beschermen. De eitjes groeien uit tot kleine visjes en als ze
groot genoeg zijn spuugt de ouder ze uit. Maar soms neemt
een vis iets anders dan een eitje in zijn bek…
Op een dag wilde Jezus de tempelbelasting betalen en zei
tegen Petrus: “Ga naar het meer, werp je hengel uit en grijp
de eerste vis die je boven haalt.” Petrus deed wat Jezus
hem zei en toen hij de vis had gevangen, vond hij een munt
in zijn bek. Het was precies genoeg om de belasting te
betalen.
De bekendste vis in de Bijbel is zeker de grote zeevis die
Jona heeft ingeslikt. De profeet zat drie dagen in de buik
van de vis en daarna is hij weer op het strand uitgespuugd!
Deze mooie tekeningen en veel meer vind je op onze website: www.kinderhoekrdk.nl

Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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De Vriendjes van
Franciscus
Onder het motto ‘Liefde voor
God, Liefde voor elkaar, Liefde
voor de natuur’ komt de Cate
cheseclub De Vriendjes van
Franciscus elke maand bij
elkaar. Deze catecheseclub is
geschikt voor kinderen van
groep 5 tot en met groep 7
maar broertjes en zusjes van
groep 4 zijn ook welkom. De
bijeenkomsten zijn in de sacristie van de Hartebrugkerk,
ingang Haarlemmerstraat 110,
op zaterdagmiddag van 15.30
tot 17.00 uur.
Op 15 februari is ‘ Water’ het
thema. We zijn dankbaar voor
Zuster Water, Er worden waterproefjes gedaan en we maken
een Doop mee.
Op 14 maart is een Veertigdagenactiviteit voor alle kinderen in de parochie.
Voor meer informatie,
stuur een mail aan Victoria,
vj.twist@kpnplanet.nl.

TE[EA]N
sneak peak
Zaterdag 8 februari
Tienermis om 19.00 uur met
andere tieners en jongeren in
de buurparochie H. Willibrordkerk in Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 35
Vrijdag 21 februari
TEEN-bijeenkomst
Vrijdag 20 maart
TEEN bijeenkomst
Meer informatie op www.
rkjleiden.nl/tienergroep.

Over de hele wereld komen ieder jaar
tieners en jongeren samen voor de
viering van Palmzondag. Door de
paus is deze dag uitgeroepen tot Wereldjongerendag. Ook jij bent uitgenodigd om dit te vieren!
We zijn te gast in de HH. Laurentius
en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305, Rotterdam. Aanvang
11.00 met
Eucharistieviering. Daarna is er
een gezamenlijke
lunch en ontmoeting met de bisschop. Aanmelden en/of meer
info op Facebook:

jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam.

Tour of Faith voor jongeren
Elke tweede zondag van de maand is
er Tour of Faith, dan komen jongeren
van 16 tot 30 jaar uit het bisdom Rotterdam samen in een parochie. Je
viert de Eucharistie om 15.00 uur met
bisschop Van den Hende, met daarna
een geloofsgesprek. Er wordt afgesloten met een gezamenlijke 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.

Pre & post double double TEEN
Quick look back naar de tijd vóór
2020: De tieners hebben meerdere
keren op het nippertje verloren
in zowel voetbal- als volleybaltoernooien. Deze verschrikkelijke
terugslagen brachten ons op het idee
om een grotere groep te maken.
Zo dus streden nieuwe en oude TEEN’s
tegen en met elkaar voor het snoepgoed! En hier zijn we nu, in 2020, een
nieuwe start, een grotere groep, een
onstopbare bende: de TEEN community. Klaar om het nieuwe decennium
in te treden met de leiders van deze
gang: David, Kevin, Mateus, Peter,
Mariëlle & Paul. Ieder zo zijn specialiteiten: Kevin met zijn ‘Historic skills’,
Mariëlle voor de
wijsheid, David
voor zijn kameraadschap, Peter
voor de games,
Paul voor de correctie achter de
schermen &
Mateus (die we

niet kunnen vergeten) als onmisbare
Portugees. Deze leiders van onze
groep, onze club, zullen ons tot in
eeuwigheid aanvoeren (Amen). Dit
is de TEENation. Nieuwe makkers en
meiden asap aanmelden voor de nieuwe TEEN avonden! (Doe het! Je hebt
het nog niet gedaan!!? Hoe kun je dit
lezen als je het nog
niet doet!?!?)
Mattheo van der Lee
Zie hiernaast de agenda voor de TEEN-avonden (red.)
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Kinder Hoek

Chantal
de Koning (61)
Vrijwilliger Sint Jan Zoeterwoude

Wat doe je?
Ik schenk koffie en thee na de diensten. Sinds kort
maak ik ook deel uit van de Pastoraatgroep.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Met koffie en thee schenken maak je deel uit van een
team van gastvrouwen van de kerk. In de Pastoraatgroep denk je weer mee over de diensten die in de
kerk worden gehouden en andere zaken waarmee je
de pastor kunt ontlasten. Of het me veel tijd kost?
Ik denk een dag per maand, er van uitgaande dat ik
er sowieso meestal wel ben tijden de diensten.
Waarom doe je dit?
Ik doe het graag, ik zit in twee fijne teams. Koffie
en thee schenk ik ook wel in het buurthuis, en naast
mijn werk ben ik eveneens schuldhulpmaatje. Ik denk
soms wel eens bij dit werk dat ik het eigenlijk te druk
heb, maar ik doe het dan toch. Ik ben dankbaar dat
ik dit kan.
Wat drijft je?
Die zelfde dankbaarheid. Die doet me ook naar de
kerk gaan. Ik voel me zo deel van een groter geheel,
en aanvaard ook een hogere macht. Dat is voor mij
belangrijk. Je kunt je wel dingen afvragen. We stammen bijvoorbeeld van apen af, maar waar komen de
apen op hun beurt weer vandaan? Kortom, wat doet
die hogere macht?
Hoe ziet die er uit?
Behalve Jezus zijn er meer aansprekende voorgangers
zoals Mahatma Gandhi, Jeanne d’Arc, Robin Hood en
nog vele andere mannen en vrouwen die ook volgelingen hadden (of kunnen hebben) en waarvan sommigen zijn heilig- of zaligverklaard door de Katholieke
kerk. Niet iedereen begrijpt die zalig en heiligverklaringen goed. Dat de kerk ook andere voorgangers dan
alleen Jezus omarmt, zou misschien beter in ‘volksof straattaal’ duidelijk gemaakt kunnen worden. Ook
denk ik wel eens na over hoe het gebeuren kon dat
de Kerk verstandige mensen die het goed bedoelden
heeft laten vallen. Mensen als Maarten Luther die in
de Katholieke Kerk had willen blijven maar dat niet
mocht. Misschien zorgen al deze inspirerende mensen
wel voor een openbaring in jezelf, en misschien word
je op die manier wel geroepen.
De Veertigdagentijd?
Daar weet ik weinig van. Ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen soberder gaan leven, sterker, dat
zou wel eens een weldaad kunnen zijn. Ik denk ook
dat het belangrijk is dat je probeert te leven naar wat
je gevraagd wordt, ook als gewoon iemand.
Rondom de Kerk - Februari|Maart 2020
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Plaats Romanuszaal, Lange Mare 79.
Tijd 19.15 tot 22.30 uur. Inloop met
koffie en thee om 19.00 uur.
Nabespreking onder leiding van
Marlène Falke pw. Iederen is welkom!
Deelname is gratis, graag wel even
aanmelden bij: arendse.corry@
hetnet.nl.
Jury Smit
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De kracht van de natuur. De bijbehospiritualiteit. Een trouwe schare
bezoekers van de filmreeks in Romanuszaal, dit jaar in het teken van Eerbied voor de Schepping, zag hierover
op 24 januari een film: ‘The Biggest
Little Farm’.
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Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor

Virati Uitvaartverzorging helpt u om een
unieke, bij u of uw dierbare passende,
uitvaart te verzorgen waarin uw wensen
centraal staan. Zonder stress en zonder on
duidelijkheden, maar wel met
veel herinneringen, samenzijn,
tranen en soms ook een lach.
Directe hulp na overlijden,
dag en nacht bereikbaar.

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

Basisscholen
RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50

085-1307632www.virati.nl

Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71

Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

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

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

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

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

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

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

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol
WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

Uw betrouwbare partner in techniek

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

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

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