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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
 

De Haan van de Petrus 
 

 maart 2020 
 

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

 

40-dagentijd een verademing. Mijn grootmoeder zei altijd: ‘Laat de beelden maar 
vasten, want die hebben harde koppen en wij niet’. Ze kon het zeggen, door de oor-
log was ze sterk verarmd en ze leidde een eenvoudig en sober leven. Rijk met haar 
nog in leven zijnde kinderen en kleinkinderen. Of haar uitspraak nu een handige 
richtlijn voor ons is, in deze 40-dagentijd, betwijfel ik. Haar manier van leven was dat 
zeker wel. Een leven dat rust kende en verstilling, ze leefde aandachtig, ze leefde 
met God. Dat is ook het kenmerk van de 40-dagentijd: om te versoberen en te ver-
stillen, om aandachtig te kunnen leven. Met hernieuwde aandacht voor jouw relatie 
met God, de mensen om je heen en jezelf. Zo gesteld is de 40-dagentijd geen tijd van 
afzien en ‘heilig moeten’ maar een verademing. Even op adem komen om straks vol-
uit het Pasen van de Heer te kunnen vieren. 
Pw Marlène Falke, Belhamel 

 
Vastenactiemaaltijd op vrijdag 13 maart 

Op vrijdag 13 maart is er van 18.00 tot 20.00 uur 
een vastenactiemaaltijd in de Romanuszaal, Lange 
Mare 79. Deze maaltijd wordt georganiseerd door 
de MOV/Diaconie van de parochiekernen Harte-

brug, Sint-Joseph en de Sint-Petrus. Mocht u slechts aan een deel van de avond kunnen 
deelnemen, ook dan stellen wij uw bezoek op prijs.  
Tijdens deze maaltijd zullen wij u informeren over de twee Vastenactieprojecten t.w. het 
project van Fidesco ‘Verbetering hygiëne medisch centrum Saint Gabriel’ in Guinee en de 
Stichting ‘CliniClowns’. 
Met deze sobere maaltijd willen we ook de verbondenheid met de kerk van Guinee en 
met de kerk dichtbij vieren. Zo willen wij de diaconale zijde van de kerk een plaats geven. 
Wij hopen u te mogen begroeten. 
Regina Krowinkel, Leny van Loon, Lucia de Jeu en Cathalijne Louwes  
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Actie Kerkbalans 2020 – een mooi begin 
Begin februari kwamen alle contactpersonen terug van hun tocht 
langs de parochianen voor de Actie Kerkbalans. In totaal werd voor 
€ 34.631 aan financiële bijdragen toegezegd. Dat is bijna het begrote 
bedrag van € 35.000 en dus erg mooi. Tot en met februari was al 
bijna € 21.000 ontvangen. Veel dank aan de contactpersonen voor 
hun inspanningen en veel dank aan de parochianen en vrienden van 

de Petrus voor ieders bijdragen. Het helpt om de kerk financieel draaiende te houden. 
Steeds meer mensen geven een mooie periodieke gift. Daarmee steunt u de kerk voor 
een periode voor vijf jaar voor een vast bedrag, wat dan geheel fiscaal aftrekbaar is. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, Henk Snijders, pen-
ningmeester@sintpetrusleiden.nl. 
 
Coronanieuws – voorlopig geen koffiedrinken na de zaterdagavondviering 
Nu het coronavirus ook in Nederland rondwaart, hebben de Nederlandse bisschoppen 
besloten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in 
de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is: 
- tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op 

de tong niet mogelijk;  
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de cele-

brant uitgereikt te worden; 
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; 
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de 

kerk. 

In het verlengde hiervan heeft de Locatieraad van de Petruskerk besloten dat het kof-
fiedrinken na de zaterdagavondviering tot nader order komt te vervallen.  

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd 
slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid 
begeleiden. 
 
Vastenmeditaties en sobere maaltijd in de Antoniuskerk 
De vastenmeditaties zijn dit jaar op de woensdagen 4, 11 en 25 
maart en 1 april. Ze worden gehouden in de Antoniuskerk, aan-
vang 19:00 uur. Op elk van de vastenmeditaties wordt een van 
de vier kwadranten van ons Laudato Si’-logo belicht. 
De sobere maaltijd vindt plaats op woensdag 18 maart, eveneens 
in de Antoniuskerk en begint om 18:00 uur. Het goede doel waar-
voor we tijdens deze maaltijd geld gaan inzamelen is CliniClowns. 
Een spreker van de CliniClowns komt vertellen over het werk van de CliniClowns. 
  



3 

Doopviering en vormselvoorbereiding 
Op zaterdag 21 maart om 15.00 uur is er weer een doopviering. Er is nog plaats. De voor-
bereidingsavond is op dinsdag 10 maart om 19.30 uur in de pastorie van de St-Pe-
truskerk. Lorentzkade 16A. Informatie en/of opgave: Pernelle Severijnen: pam.severij-
nen@planet.nl of 071-5144988 
Dinsdagavond 10 maart om 20.00 uur is er een ouderavond voor de ouders van de kin-
deren die zich voorbereiden op het H. Vormsel. Locatie: Petruszaal, links van de kerk. 
 
Boekenmarkt en Voedselbank 
Op zaterdag 7 maart kunt u weer boeken, cd’s, dvd, enz. inleveren in de Petruszaal naast 
de Petruskerk. De deur staat open van 10 uur tot 11 uur.  U kunt dan ook houdbare pro-
ducten en verzorgingsartikelen inleveren voor de Voedselbank. Alvast veel dank! 
 
Familieberichten 
Overleden: op 14 februari, Alida de Vries van Dijk, 88 jaar, Lijtweg Oegstgeest; op 14 fe-
bruari, Frans Breedeveld, 89 jaar, Laan der Verenigde Naties; op 15 febrauri, Gerarda 
Markman, 90 jaar, Minnestraat; op 17 februari Anna Pennings-Mientjes, 85 jaar, Mod-
dermanstraat. Dat zij mogen rusten in vrede. 
 
Financiën van de Petruskerk 
De collecten in de weken 3 t/m 8 brachten in totaal € 1.220 op. Veel dank voor ieders bij-
dragen. 
 
Misintenties vieringen in de Petruskerk 
vrijdag 6 maart: Ans Dickhoff – Koevoet; 
zaterdag 07 maart: Frans Breedeveld, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cre-
mers, Jenny Giezeman - Bel, Paul Huisman, Catharina van Loon, Gerarda Markman, Fami-
lie van Schaik-Overes, Lyda de Vries - van Dijk, Anna Pennings - Mientjes, 
dinsdag 10 maart: Theodora van der Boog, Hans de Kruijs; 
zaterdag 14 maart: Frans Breedeveld, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van 
Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Hans Epskamp, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van 
Loon, Anna Pennings - Mientjes, Lyda de Vries - van Dijk; 
dinsdag 17 maart: Ans Dickhoff – Koevoet; 
vrijdag 20 maart: Theodora van der Boog, Hans de Kruijs, Gerarda Markman, 
zaterdag 21 maart: Frans Breedeveld, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cre-
mers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Anna Pennings - 
Mientjes, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries - van Dijk; 
vrijdag 27 maart: Ans Dickhoff – Koevoet; 
zaterdag 28 maart: Frans Breedeveld, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van 
Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Anna Pen-
nings - Mientjes, Josephien Schoemaker, Lyda de Vries - van Dijk; 
dinsdag 31 maart: Theodora van der Boog, Gerarda Markman.  
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Parochie HH Petrus en Paulus Regio Zuid 
Sint-Petrus: Lammenschansweg 40A, Leiden 
Hartebrug: Haarlemmerstraat 110, Leiden 
Lam Gods: H. Antonius, Boshuizerlaan 13, Maria Middelares, Rijndijk 283, Leiden 
Pastoor drs. W.P.L. Broeders, pastoor J.H. Smith, diaken G.J. Clavel 
Pastoraal werkers: drs. Marlène Falke-De Hoogh, Bas van Pampus 
Contactgegevens: zie parochieblad Rondom de Kerk, www.rondomdekerk.nu 
Noodtelefoon: 06 13 29 54 36 (voor acute pastorale hulp) 

Kerkbijdragen Sint-Petrus: NL04 INGB 0002 5541 52, Misintenties: NL15 INGB 0003 5318 11 
Contact Sint-Petrus: 071 – 512 19 12, bij spoed: 06 2375 2674, secretariaat@sintpetrusleiden.nl 
Mail haan@sintpetrusleiden.nl voor aanmelden en afmelden van de Haan per email 

 

Kalender maart 2020 
di 03 Zijlpoort 10.00 Eucharistie 
za 07 Petrus 19.00 Eucharistie, pater Van Ulden, Petruskoor 
zo 08 Maria M 09.30 Eucharistie, pater Moons, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pater Van Ulden, Schola Cantorum  
wo 11 Petruskerk 11-00 – 12.00 Open Kerk 
za 14 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith, samenzang 
zo 15 Antonius 10.00 Oecumenische viering, Lam Godskoor 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pastoor Broeders, Hartebrugkoor 
za 21 Petrus 19.00 Eucharistie, pater Van Ulden, Petruskoor 
zo 22 Maria M 09.30 Eucharistie, pater Van Ulden, samenzang 

Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, Schola Cantorum 
za 28 Petrus 19.00 Eucharistie, pater Van Ulden, samenzang 
zo 29 Antonius 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders, samenzang 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, Schola Cantorum 
 

Doordeweekse vieringen 
 dinsdag Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
 donderdag Hartebrug 12.30 kerk, eucharistie 
 vrijdag  Petrus 09.00  dagkapel, eucharistie 
.elke 1e dinsdag Zijlpoortkapel 10.00 eucharistie 
 elke 2e woensdag Petrus 11.00 – 12.00 open kerk 
Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen 
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