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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | Juni 2020 | 
 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap… | Al sinds het bericht van de 
bisschoppen dat de kerken weer opengaan, zingt deze psalm in mijn hoofd. In 
mijn hoofd, want aan het hardop zingen zijn nog teveel risico’s verbonden. De 
psalm vervolgt met ‘wij zullen lachen, zingen, gelukkig zijn.’ De afgelopen maan-
den zijn voor velen van ons werkelijk ervaren als een ballingschap. Verstoken 
zijn van de eucharistie, het samenkomen en het samen vieren. Nu we geleidelijk 
aan weer kunnen samenkomen, is het als een droom die langzaamaan weer tot 
werkelijkheid wordt. En wat een geluk om elkaar weer als gemeenschap in het 
huis van God te mogen ontmoeten. Zijn volk, Zijn mensen… thuisgekomen. En 
we mogen ons weer genodigd weten aan Zijn maaltijd. Een feest om ons op te 
kleden, van binnen en van buiten. En zachtjes te neuriën: ‘Ja, Gij doet wonde-
ren, God in ons midden, Gij onze vreugde’. Marlène Falke, Belhamel van Zuid  
Bron: GVL psalm 126-1 Link: https://www.youtube.com/watch?v=h3uF_3lrL3M 
 
Wilt u een viering bijwonen: u dient zich vooraf aan te melden 
In de maand juni mogen er in elke viering niet meer dan 30 personen zijn. Vanaf 
het weekend van 14 juni wordt de H. Communie uitgereikt. Vanaf zaterdag 4 juli 
mogen er per viering 100 mensen komen. 
Voor elke kerkdienst dient u zich aan te melden: 
Hartebrug: hartebrugkerk@kpnmail.nl of 071 - 512 04 01 tussen 10.30 en 12.00 
uur op de vrijdag voorafgaand van de dienst. 
Lam Gods: secretariaat@lamgodsleiden.nl of 071 - 531 01 62 op de vrijdag 
voorafgaand aan de betreffende zondagsviering, tussen 10:00 en 12:00 uur. 
Petruskerk: 071 - 514 31 91 (Wilbert Hettinga) of 06 1891 4574  (Cathalijne 
Louwes) of secretariaat@sintpetrusleiden.nl (met uw telefoonnr.) 
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Black Lives Matter, demonstratie in Leiden op zondag 14 juni 
De dood van George Floyd door politiegeweld in Minneapolis 
heeft wereldwijd de Black Lives Matter-beweging nieuwe im-
pulsen gegeven: opkomen tegen racisme en discriminatie. Van-
uit Leiden Compassiestad is aan alle kerken een oproep verzon-
den deel te nemen aan een demonstratie op zondag 14 juni van 
15.00-16.00 uur op de Lammermarkt bij molen De Valk. Zie de 

bijlage bij dit Geluid van Zuid. En zie op Facebook de pagina Black lives matter 
Leiden. Vooraf aanmelden is gewenst. De coronaregels zijn van toepassing. 
 
DIGIKERK: Regio Zuid gaat live-streamen 
Het uitbreken van het coronavirus heeft onze geloofsgemeenschappen voor tal 
van nieuwe uitdagingen gesteld. Een van de uitdagingen: hoe kunnen we de 
parochianen – wanneer een fysiek bezoek aan de kerk niet mogelijk is – toch 
een mogelijkheid bieden vieringen te volgen. Er kwam een huisliturgie vanuit 
De Goede Herder, livestream vanuit de Lodewijkkerk, een vooraf opgenomen 
Pinksterviering uit de Antoniuskerk. Door het hele land zie je een enorme ont-
wikkeling van het live uitzenden van kerkdiensten. Bijzonder is dat uit onder-
zoek blijkt, dat de uitzendingen zich mogen verheugen in goede kijkcijfers. Veel 
mensen van buiten de eigen gemeenschap blijken de uitzendingen te volgen. 
Mensen voor wie misschien de stap naar een kerkgebouw te groot is, maar die 
toch wel geïnteresseerd zijn in onze boodschap, ons verhaal. 
In de Regio Zuid willen we onze vieringen ook gaan uitzenden. ’t Liefst alle vie-
ringen, standaard en dan live via internet. Er is een projectgroep DIGIKERK op-
gericht om dit op korte termijn te realiseren. De werkgroep bestaat uit Marlène 
Falke (pastoraal team), Theo Goedhart en Nicholas Schoppink (Hartebrug), Ton 
Schoof en Jan Akerboom (Lam Gods) en Wil Witte en Gerard Slokker (Petrus). 
In de Hartebrugkerk ging als eerste van start met proefuitzendingen. De eerste 
proefuitzending kende nog wat tekortkomingen, de tweede was al van be-
hoorlijke kwaliteit. Met ingang van zondag 14 juni zullen de vieringen in de 
Hartebrug via internet worden uitgezonden. De link is elke zondag te vinden 
op de website van de Hartebrug: http://www.hartebrug.nl/vieringen 
De volgende stap is dat we met soortgelijke apparatuur aan de slag gaan in de 
Lam Gods en de Petruskerk. Ook daar zullen we even de tijd nemen om te tes-
ten en te oefenen. De Hartebrug beschikt nu over een team dat de uitzendingen 
kan gaan verzorgen. Voor de Petrus en de Lam Gods zijn we nog op zoek naar 
vrijwilligers: betrokken parochianen met affiniteit voor techniek (beeld en ge-
luid) en ICT. Aanmelden kan bij Jan Akerboom en Wil Witte.  
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Online catechese 
De afgelopen weken van gedwongen thuis blijven zijn 
voor velen van ons een tijd van verstilling geweest. Een 
tijd die ook te denken heeft gegeven over vragen als ‘wie 
ben ik’ of ‘wie mag ik zijn’. Een vraag die ook de luthers 
theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer zich tij-
dens zijn gevangenschap stelt en formuleert in een ge-

dicht. Een vraag ook die bezongen wordt door Trijntje Oosterhuis in het lied 
‘Ken je mij’ dat terug gaat op een gedicht dat haar vader schreef bij haar ge-
boorte. Beiden hertalen met deze gedichten bewust of onbewust de eerste ver-
zen van psalm 139. Wellicht kunnen de gedichten en de psalm ook ons behulp-
zaam zijn bij ons zoeken en vragen. Wie dat wil ontdekken is van harte welke 
bij de online-catechese. We zullen de teksten lezen en daarover in gesprek 
gaan. Datum: 17 juni, Tijd: 19.30-20.00 u, Medium: Zoom, Deelname: aanmel-
den bij pw Marlène de Hoogh (m.dehoogh@hotmail.com). 
 

Catechese in de Lam Gods 
Na een onderbreking van drie maanden komt Marieke Maes ons op donder-
dagavond 18 juni, van 20.00 tot 22.00 uur weer helpen bij het beter begrijpen 
van de lezingen van een bepaalde zondag, in dit geval de lezingen van zondag 
30 augustus, wanneer de eerstvolgende woord- en gebedsviering in de Lam 
Gods staat gepland. Uiteraard komen we op 18 juni samen waar het ruim ge-
noeg is voor de 1,5 meter: de dagkapel van de Antoniuskerk. Meer informatie 
bij Wilbert van Erp: vanerp@outlook.com. 
 

Collectes 
De kerken zijn weer open, maar slechts in beperkte mate. Sinds medio maart 
waren wij verstoken van collecteopbrengsten. Veel parochianen hebben aan de 
eerdere oproep gehoor gegeven om per bank de collecteschaal te vullen. Veel 
dank daarvoor! Zo’n bijdrage – onder vermelding van ‘collecte’ – blijft heel erg 
welkom. Dank namens de parochiekernen. Hartebrug: NL29 INGB 0002 5958 00 
| Lam Gods: NL09 INGB 0000 5272 47 | Petrus: NL85 INGB 0000 1859 91. 
 

Bloemengroet 
Hartebrug: Corry Arendse, Pastoor Broeders, Aad Kreuger, Hans Wijgers. 
Lam Gods: mevrouw Heetwinkel, mevrouw Kanbier, de heer Bekkering, pastoor 
Broeders (beterschap en sterkte), Jan Akerboom (70e verjaardag), de heer Van 
Winkelman (96e verjaardag). 
Petruskerk: Pastoor Broeders, Cobi van Strien.  



 4 

De Kinderwoorddienst in de Hartebrug is weer begonnen 
De kinderwoorddienst is een speerpunt van de zondagse vieringen in de Harte-
brugkerk. Daarom wilden wij meteen op 7 juni de kinderen weer welkom heten. 
Natuurlijk moesten wij eerst over alles goed nadenken en de nodige voorberei-
dingen treffen. Gelukkig is er in de Romanuszaal genoeg ruimte om te zorgen 
dat de begeleiders altijd 1,5m afstand van de kinderen en van elkaar kunnen 
houden.  
Op 11.15 uur, toen de Mis in de kerk aan het beginnen was, zaten de 13 kin-
deren met pas gewassen handen op hun plaats. Het thema op het grote feest 
van de Heilige Drie-eenheid was na-
tuurlijk Vader, Zoon en Heilige Geest! 
Op de foto zie je hoe de kinderen aan 
de slag gingen met mooi knutselwerk 
over de symbolen van de drie personen 
van God. 
Ook voor de begeleiders was het heel 
gezellig en het was leuk om een uitge-
breide kinderwoorddienst te kunnen 
houden zonder in de gebruikelijke tijd-
nood te komen. Naast een paar mooie gebeden en het lezen van het evangelie 
konden wij veel meer uitleggen en de kinderen konden in alle rust doorwerken. 
Voordat de kinderen naar huis gingen, hebben ze aan een mooie kaart voor het 
25-jarig priesterjubileum van pastoor Broeders gewerkt. Wij hopen dat het hem 

zal bevallen!  
Zonder een hecht team van vrijwilligers was dit alle-
maal niet mogelijk geweest en wij danken de ouders 
dat zij hun kinderen aan ons hebben toevertrouwd. De 
volgende kinderwoorddienst is op zondag 21 juni om 
11.15 uur. Aanmelden via vj.twist@kpnplanet.nl 

 

Mogen wij uw E-mailadres?  
Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met elkaar in 
contact kunnen blijven. Vraag parochianen uit uw omgeving om 
hun emailadres te melden als dat bij ons nog niet bekend is. Graag 
melden bij: secretariaat@lamgodsleiden.nl of 

secretariaat@sintpetrusleiden.nl of hartebrugkerk@kpnmail.nl   
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God*zij*met*ons | Een kleine nieuwe rubriek. In de krant, op radio en 

tv. Elke dag is	er	wel een verwijzing naar het geloof,	deel van onze cul-
tuur. Hebt	u	een	suggestie:	mail	aan	hhpp.regiozuid@gmail.com		

Volkskrant 10 juni 2020: Bij de uitvaart van George 
Floyd, die omkwam bij politiegeweld. ‘Hij is een mar-

telaar geworden', zegt Kyle Palmer, een pastor die bij de kerk rondloopt. 'Een 
offerlam. Door zijn dood heeft hij iets tot leven gewekt dat groter is dan hijzelf.' 
'God heeft een arme gast gekozen van Cuney Homes, Third Ward, Texas', zegt 
een van zijn voormalige sportmaatjes later die avond, tijdens een wake bij zijn 
oude middelbare school. 'En die gaat de wereld veranderen.'  
Laten we het hopen en zelf ons steentje bijdragen. 
 
Winnaars fotowedstrijd 

De Vriendjes van Franciscus hebben een fotowed-
strijd gehouden voor de kinderen. De opdracht was 
tijdens deze mooie lente een foto van een plant of 
dier te maken. De jury 
heeft de eerste prijs, een 
boek over de natuur, aan 
Lamis Abou Samra gegeven 
voor haar artistieke foto 
van bomen en wolken. Ook 
Nicolo, Marco en Philippe 
hebben prijzen voor hun 
foto’s gewonnen.  

De Laudato Si krant heeft voor de volwassenen een fo-
towedstrijd gehouden met hetzelfde thema. De win-
naar is Eva Kessler die tijdens haar quarantaine deze 
foto in haar tuin maakte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          Maak je eigen gebedshoekje! 
Thuis bidden is helemaal in! Maak in een hoek 
van je woonkamer, op de vensterbank of op je 
nachtkastje een mooie gebedstafel. Maak een 
foto daarvan en stuur hem vóór 1 juli naar: 
hhpp.regiozuid@gmail.com  
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In memoriam 
Hartebrug 
4 mei  Liesbeth Meijers-Schaafstra, 79 jaar, Leiderdorp 
Lam Gods 
29 mei  Leny van Giezen-van Kampen, 89 jaar, Zuydtwijck 
29 mei Ko Zonneveld, 100 jaar, De Parelvissers 
Petruskerk 
2 mei Petronella G.M. Bakker – Olijerhoek, 72 jaar, Leliestraat 
18 mei Anna van den Berg - van der Zon, 72 jaar. Lorentzhof 
2 juni Jannetje Beerenfenger, 64 jaar, P de la Courtstraat 
4 juni Desirée Reterink – Bindels, 48 jaar, Wasstraat 
Dat zij allen mogen rusten in vrede. 
 

Misintenties 
Hartebrug 
junI: Elisabeth Sassen-Pieterse, Gé Sassen en Carolien, Giovanni Ammazzini, 
Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Toos Wijgers-Mandemaker, Fia Preenen-
van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Peter en Tiny de Goede, Joannes en Ma-
ria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Alice van Dam-Schilder, Ouders Bar-
ning-Overduin, Ger Marcellis, Gerrit Neuteboom, Jan en Riet de Vriend, Ma-
rian van der Krogt-Stokkermans, Karin Theulings, Elisabeth Meijers-Schaafstra, 
Coby Schoof-Vierhout 
Lam Gods 
zo 14 juni: Ko Zonneveld, Leny van Giezen, Catharina Schrama, familie 
Schrama-de Moel; zo 21 juni: Ko Zonneveld, Leny van Giezen, uit dankbaar-
heid; zo 28 juni: Ko Zonneveld, Leny van Giezen 
Petruskerk 
za 6 juni: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Gieze-
man-Bel, Paul Huisman, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Lyda 
de Vries-van Dijk; di 9 juni: Hans de Kruijs, Gerarda Markman; vr 12 juni: Nel 
Bakker, Adrianus Slats; za 13 juni: Riek Boeff-van der Voort, Familie Bruinsma-
van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Gieze-
man-Bel, Catharina van Loon, Lyda de Vries-van Dijk; vr 19 juni: Gerarda Mark-
man: za 20 juni: Tilly Bots-Damen, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Jenny 
Giezeman-Bel, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Familie van Schaik-
Overes, Lyda de Vries-van Dijk; di 23 juni: Nel Bakker, Hans de Kruijs; za 27 
juni: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Hans 
Epskamp, Jenny Giezeman-Bel, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker, 
Lyda de Vries-van Dijk; di 30 juni: Marina Maas - Gelauff, Gerarda Markman.  
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Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| 
hartebrugkerk@kpnmail.nl 
NL29 INGB 0002 5958 00 

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | Lam Gods - Maria Middelares, 
Rijndijk 283 

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52 
 
Vieringenkalender juni 2020 
za 13 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith 
zo 14 Maria M  09.30 Eucharistie, pastoor Kuipers 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, ook online 
za 20 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Smith 
zo 21 Antonius 09.30 Eucharistie, pater Kortekaas 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie/KWD, pastoor Broeders, ook online 
za 27 Petrus 19.00 Eucharistie, pastoor Broeders 
zo 28 Maria M 09.30 Eucharistie, pastoor Broeders 
 Hartebrug 11.15 Eucharistie, pater Van Ulden, ook online 

Doordeweekse vieringen 
dinsdag Petrus 09.00  kerk, eucharistie 
donderdag Hartebrug 12.30 kerk, eucharistie 
vrijdag  Petrus 09.00  kerk, eucharistie 
elke 1e dinsdag Zijlpoort 10.00 eucharistie 
elke 2e woensdag Petrus 11.00 – 12.00 open kerk 

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen 
 
U moet zich vooraf aanmelden om een viering te kunnen bijwonen: zie pag 1. 
Zie http://www.hartebrug.nl/vieringen voor de link naar de livestream. 
 
 

 
 
 
 
 


