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Verwarrende maanden, hoopvolle toekomst
We weten het nog goed. Nederland ging op
23 maart in een intelligente lock down.
Plotseling werd onze vrijheid beperkt en
werden alle normale zaken van het leven
ineens bijzonder en even niet mogelijk.

Pinksteren, de H. Geest helpt
Nog maar kort geleden vierden wij
Pinksteren: de komst van de heilige
Geest. Hebben wij de heilige Geest
wel nodig? Wat kun je van te voren
niet en wat kun je wel als je de heilige Geest bezit? De heilige Geest
wekt in ons hart een verlangen naar
Jezus. Wij zoeken naar liefde, bezieling en troost, we zoeken antwoorden op onze levensvragen, maar
bovenal vraagt ons geweten om leiding en sturing. Juist in het vieren
van de Sacramenten mogen wij ervaren dat wij als Gods kinderen zijn
aangenomen en dat de heilige Geest
mag helpen de juiste weg te kiezen

bij het doen van keuzes
en het nemen van
beslissingen.

Samenkomen kan
weer
Daarom is het vreugdevol dat wij weer samen
mogen komen in onze
kerken en de Sacramenten kunnen vieren. In juni met
slechts 30 mensen, maar in juli al
weer met 100 medeparochianen. Dit
alles met de nodige voorzorgsmaatregelen, vooral met de inachtneming
van de 1,5 meter afstand. Dit alles
wordt uitgelegd op pagina 3 en 5 in
deze Rondom de Kerk.
Foto ANP

Geen openbare vieringen in de kerk
en begrafenissen met maximaal dertig mensen, 1,5 meter afstand enz.
enz. Nu beseffen we, dat er een tijd
vóór de corona-crisis en een tijd erna
is. Wat we voor die tijd allemaal konden doen, in vrijheid, kan nu even
niet! Het nieuwe abnormaal.

Te midden van de storm doorroeien
Er zijn momenten in de afgelopen
periode die ik niet snel zal vergeten.
Naast de beelden op de televisie van
de vele zieken en gestorvenen, de
eenzamen, de vele werkers in zorg en
maatschappij, zie ik paus Franciscus

...weer gaan beseffen dat ons leven Gods hand is
“De vraag naar het ‘waarom’ blijft duister voor ons. We spreken de
hoop uit dat we de wijsheid mogen ontvangen om met deze levensvragen om te gaan, en dat we door onze machteloosheid weer gaan
beseffen dat ons leven in Gods hand is.”
Uit: de Pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen, 2020

met Pasen helemaal alleen op het
Sint Pietersplein. Hij zei: “We zijn allemaal geroepen om samen temidden
van de storm te roeien.” En dat hebben wij gedaan. Hard geroeid!
En gedurende deze periode zagen wij
mooie initiatieven van hoop en solidariteit! Dankbaar zijn wij om die
vele mensen in onze kerkgemeenschappen die door hebben geroeid,
met veel energie en geestdrift!

Blijf voorzichtig, wees niet bang
Nu de storm een beetje is gaan liggen, gaan wij door met roeien! Langzaam hernemen wij ons leven.
Anders, inderdaad, maar hopelijk
met dezelfde intensiteit als daarvoor, met de vurigheid van ons
Paasgeloof, met de kracht van de H.
Geest! Blijf voorzichtig, maar wees
niet bang, de Heer roept ons: kom!
Namens het pastoraal team,
pastoor W.P.L. Broeders

Paus
Franciscus
richt zich
met Pinksteren tot ca.
250 mensen
op het Sint
Pietersplein.
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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.
Zie voor zomersluiting secretariaat kader op pag. 3
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.

AU

L

Leven in verbondenheid

SI

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Op 24 mei was het vijf jaar geleden
dat paus Franciscus zijn encycliek
Laudato Si’ publiceerde. De titel is
ontleend aan het Zonnelied van de
heilige Franciscus, waarin hij God
lof toe zingt om zijn Schepping;
alles wat er is, de elementen, de
natuur, leven en dood.
Voor Sint Franciscus hangt alles met
elkaar samen. Die samenhang klinkt
ook door in de encycliek van onze
paus, die, ook na vijf jaar, nog buitengewoon actueel is. Vanaf
24 mei is een bijzonder Laudato Si’jaar uitgeroepen door de pauselijke
raad. Met de prolongatie van ons Laudato Sí-jaar in Regio Zuid geven we
daar graag gehoor aan!

Nieuw model welvaart en welzijn
Laudato Si’ is niet alleen een groene
encycliek, het document zet krijt-

lijnen uit voor
een nieuw model van welvaart
en welzijn voor
iedereen, voor mens en dier, voor de
hele aarde. Het gaat over integrale
ecologie. Want meer dan ooit beseft
de mensheid dat alles verbonden is.
Hoe mooi zou het zijn als de generaties na ons met verbazing naar de
encycliek zouden kijken omdat
‘leven in verbondenheid’ met de
Schepping en de schepselen voor hen
vanzelfsprekend is. Vanuit de hernieuwde solidariteit in deze dagen
staan we voor de unieke kans om dat
voor te leven. ‘Leven in verbondenheid’, omdat deze wereld maar één
huis kent, het gezamenlijke. En dat
huis vraagt onze zorg.
Marlène Falke, pastoraal werker

Coronatijd in RK Zorgcentrum Roomburgh
Het is stil in Roomburgh. Bewoners blijven
op hun kamer en wie
kan, werkt thuis. Het is
nogal wat. Maar Roomburgh wordt niet vergeten. “Het is druk bij
de receptie. We krijgen
mooie bossen bloemen,
kaarten en tekeningen
waar we de bewoners
en medewerkers blij mee
maken,” zegt
de receptioniste. Op de
parkeerplaats
zijn regelmatig optredens, het
draaiorgel
komt langs,
kunstschilder Donker & zoon hebben
onze bewoners geportretteerd, het
terras is aangepakt zodat bewoners
hun dierbaren toch kunnen ontmoeten. En zo zijn er veel prachtige initiatieven. Rector Hofstede gaat iedere dag, net als voor de corona-crisis,

naar de
kapel voor
het Rozenkransgebed
en de H.
Mis. Bewoners kunnen dit live
volgen op
een intern
kanaal. Huisbezoekjes doet hij nu
telefonisch. “Het is bewonderenswaardig hoe iedereen zich in deze
tijd aanpast en er het beste van
maakt. Ook al is dit absoluut niet
ideaal,” aldus directeur Bert Buirma.
Harriët van Dijk

Praktische wenken voor vieringen
op 1,5 meter afstand
Door versoepeling van de Coronamaatregelen van de overheid kunnen er
tot 1 juli, 30 gelovigen deelnemen aan de vieringen, daarna maximaal
100. We weten nu al dat die 100 veilige zitplaatsen niet in alle kerken te
realiseren zijn binnen de 1,5 meter-regels.
Die afstand geldt niet alleen voor
de plaatsen zelf, maar ook om er te
komen. Zo kunnen bijvoorbeeld de
hoekplaatsen van kerkbanken vaak
niet gebruikt worden, omdat er dan
niemand meer door het gangpad
mag! De helft van de kerkbanken
kan niet worden gebruikt en elkaar
passeren in de bank is natuurlijk
helemaal uit den boze. Waar losse
stoelen worden gebruikt, moeten
die veel verder uit elkaar gezet worden. U gaat het wel zien als u voor
het eerst weer in de kerk komt; er
zijn vrijwilligers bij de deur die u
helpen een veilige plek te vinden.
Zomaar ergens gaan zitten, zoals
vroeger, is er niet bij.

Wat te doen bij binnenkomst
en vertrek

een stuk uit elkaar gezet. Er komen geen stickers
op de stoelen, omdat niet duidelijk is hoeveel
gezinnen, stellen en eenlingen komen. Stellen en
gezinnen kunnen bij elkaar zitten. Er zijn gastvrouwen en -heren aanwezig om de mensen op
een veilige manier naar hun plaats te begeleiden.
Onder: Het inrichtingsteam van de Joseph staat
klaar om in actie te komen.

Reserveren van een plaats is nodig
Hiervoor komt een systeem per kerk/
kern. Hoe precies is op dit moment nog
niet bekend; het kan in elk geval per

Het Centraal Secretariaat HHPP is
tijdens de zomerperiode gesloten
vanaf maandag 20 juli 2020 tot
maandag 10 augustus 2020.
Op maandag 10 augustus zijn de
openingstijden weer als vanouds.

Dit nummer van Rondom de Kerk ziet er anders
uit dan u, en wij als redactie ook, gewend bent.
Er is bijvoorbeeld géén kalender op de middenpagina’s met mooie, inspirerende en leerzame en bijzondere activiteiten; veel pagina’s
gaan over maatregelen die verspreiding van het
coronavirus moeten tegengaan. Gelukkig kunnen onze kerken de komende tijd een klein
beetje open. Hopelijk leest u dit, vooral informatieve, nummer ook weer met genoegen.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

plaatsen betekent dat u niet elke zondag
aan de beurt kunt komen. Er zijn (veel)
meer mensen die naar de kerk en te Communie willen gaan dan dat er veilige
plaatsen zijn. De weekmissen, waarvoor
voorlopig ook aanmelding nodig is, geven
natuurlijk ook de gelegenheid om de Communie te ontvangen. Welke dit zijn, staat
elders vermeld. We rekenen op uw begrip
In de Maria Middelareskerk zijn de stoelen alvast en medewerking.

Het eerste wat u moet doen bij binnenkomst is uw handen desinfecteren. Als u vergeten bent een eigen
flesje daarvoor mee te brengen, zijn
er pompjes met desinfecterende
gel bij de deur aanwezig. Richtlijnen die gelden bij het te Communie
gaan, vindt u op pagina 5. Ook dan
dient u uw handen te desinfecteren.
Hoe u veilig naar voren kunt lopen en
aan het eind van de viering veilig de
kerk kunt verlaten wordt door voorganger of lector uitgelegd.

Zomersluiting Centraal
Secretariaat

Van de redactie

Deze praktische wenken zijn gebaseerd
op de voorschriften die door de Nederlandse bisschoppen op basis van de overheidsmaatregelen op 20 mei bekend zijn
gemaakt. Het kan zijn dat de overheid
veranderingen in de maatregelen aanbrengt. Dan kunnen die ook weer wijzingen voor onze kerkgang betekenen. Kijk
voor actueel nieuws op de website van
uw kerk/kern of op die van de parochie:
www.petrusenpaulusleiden.nl.
Lees verder op pagina 05!

In gedachten
telefoon en digitaal. Kijk voor dat
laatste vooral op de website van uw
parochiekern. Opgeven/aanmelden
alleen is niet voldoende: u moet een
bevestiging krijgen dat er plaats voor
u is! Op de bonnefooi naar de kerk
komen, heeft dus geen zin, ons
aller gezondheid is te belangrijk en
de overheid is streng. Iedereen
begrijpt dat het beperkte aantal

Lintjes parochianen!
Onze koning heeft Wim Barning van de
Hartebrug tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau benoemd. en Ria van Cassel-Lagerberg en Nell Bodenstaff-Bergers van
de Lam Gofd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Op pagina 15 resp. 17 ziet u hun
verdiensten. Wij feliciteren de gedecoreerden van harte!

Corona: wij gaan hoopvol verder!
alles lijkt vanzelfsprekend,
maar dat blijkt het niet te zijn
plotseling brengt een kleine vijand
overal verdriet en pijn
iedereen krijgt er mee te maken
dat is nog een troost wellicht
heel de wereld gaat op slot
zelfs de kerken blijven dicht
dagelijks bidden wij:
verlos ons Heer van al het kwaad
mag nu dit kwade virus ook verdwijnen?
geef ons veel kracht Heer en goede raad
geef ons Uw vrede en verhoor ons gebed
wij blijven het vragen en hopen
en ja! wij zijn toch al op de goede weg;
want de kerken gaan weer open!!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Juni-September 2020
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P A S T O R A A L
Kerkelijk Centrum

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

Voor een unieke, bij u of uw dierbare
passende, uitvaart waarin uw
wensen centraal staan.

BANKETBAKKERIJ

Crematie va.

Begrafenis va.

€ 3.999,-

€ 4.250,-

Watermolen 1 Leiden

071-5212858
Gratis parkeren!
Email: beheerder@kcregenboog.nl

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar
085 - 130 76 32 (24/7) | www.uitvaartleiden.nu

www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

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

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege

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

O

E

T

E

R

W

Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31

O

U

D

E

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
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

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol
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De Regenboog

Echt iets lekkers!

BROOD- EN
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H. Communie uitreiken
zoals dat ooit gedaan werd …
De wijze waarop aan de gelovigen de H. Communie uitgereikt wordt, kent in de loop der eeuwen verschillende
vormen. Naarmate de Kerk verder doordrong in het
mysterie van de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus
in de Eucharistie zocht men wijzen die de eerbied meer
uitdrukten.
In de zevende eeuw ontstond het gebruik om met een ‘kochliarion’ de Communie uit te reiken. Dit is het Griekse woord
voor ‘lepeltje’, ‘schepje’. In de oosterse ritussen is dit gebruik
bewaard gebleven. In de Katholieke Kerk werd de tongcommunie de gangbare vorm en is dat wereldwijd gebleven.
De laatste decennia is daar in bepaalde landen de handcommunie bij gekomen. Overbodig om te zeggen dat elke
vorm, tong- of handcommunie, uitdrukking dient te zijn van
geloof en toewijding aan de Heer.

Waardig en veilig vieren

Vervolg pagina 3 over heropening kerken
Koorzang en Samenzang
Vanwege het extra grote besmettingsgevaar, is er geen koorzang en ook geen samenzang. Het hoeft geen stille Mis te
worden: orgelspel en cantor mag wel. Meezingen kan dus niet!
Dat is wennen.

Wijzigingen bij collectes, leestafel en
toiletten
Er zijn géén collecties. Wel hoopt het parochiebestuur dat u,
na weken zonder collecte, de schalen/bussen die bij de uitgang staan niet zomaar voorbij loopt. Overmaken van uw bijdrage naar de bankrekening van uw kerk/kern is ook welkom!
Als er zaken op de leestafel liggen: alleen iets oppakken en
meenemen, niet snuffelen en terugleggen.
Voor hoge nood zijn de toiletten beschikbaar, ze worden extra
vaak schoongemaakt.

De bisschoppen reiken ons in de huidige situatie wegen aan
om “waardig en veilig” te vieren. Dat geldt dus ook voor het
ontvangen van de H. Communie. Hoe is daar een goede weg
in te vinden, die én waardig is én veilig? Zelf de H. Communie
pakken, past niet bij het feit dat men een Sacrament geschonken krijgt en niet neemt. Tongcommunie is helaas deze maanden met een besmettelijk virus te gevaarlijk, maar zodra de
situatie het toelaat, kan dit weer. De wijze die nu aangegeven
wordt, is de H. Communie met een schepje of pincet uitgereikt
krijgen op de hand. Het
schepje heeft dus oude
papieren in de ‘kochliarion’. Een pincet is zeker
ook eerder gebruikt. Ten
tijde van pestepidemieën
gebruikte men zelfs hele
grote pincetten. Kennelijk
telde toen ook meer dát
men de H. Communie kon
ontvangen, dan hoé men
die aangereikt kreeg.

Kinderwoorddiensten en koffiedrinken

Communie achter plexiglasscherm

Rond de Sacramenten van Doop, Eerste heilige Communie,
heilig Vormsel, Huwelijk, Biecht en Sacrament van de Zieken
zijn ook beperkingen. Neemt u bijtijds contact op met uw
secretariaat of een lid van het Pastoraal Team.

Degene die de H. Communie uitreikt, zal dit de komende tijd
ook vanachter een plexiglasscherm doen. Dat maakt het
mogelijk ‘Lichaam van Christus’ en ‘Amen’ te blijven zeggen.
In andere landen is geen scherm in gebruik, maar dragen de
priesters handschoenen en een mondkapje en delen de
Communie uit zonder begeleidende woorden. Vooraf wordt
dan één keer gezegd ‘Lichaam van Christus’ en allen antwoorden samen: ‘Amen’. Het is dus altijd zoeken naar een manier
die “waardig én veilig” is. Wij kunnen in ieder geval weer
Jezus in de H. Communie ontvangen en op dat moment ook
ons persoonlijk geloof in Hem be-amen.

Pastoor Smith

Als het verantwoord is, starten de Kinderwoorddiensten weer
op: aan de hand van regels die ook op scholen gelden. Kinderen moeten direct naar de bijeenkomst en niet eerst bij hun
ouders in de kerk zitten.
Koffiedrinken na afloop kan alleen in grote zalen of buiten,
want de 1,5 meter moet in acht worden genomen.

Kruisteken, Vredeswens, Onze vader,
Sacramenten
Raak uw gezicht niet aan bij het slaan van het Kruisteken en
bij de drie kruisjes bij aanvang van de Evangelielezing:
u heeft misschien tevoren de kerkbank of stoel aangeraakt na
het desinfecteren bij de ingang. Het virus loert overal!
Vlak voor het te Communie gaan, is desinfecteren van uw
handen van belang. Een eigen flesje meenemen, is raadzaam.
Bij de Vredewens geven we elkaar geen hand. Een buiging
naar elkaar is ook mooi. Bij het bidden van het Onze Vader
geven we ook elkaar geen hand.

Tot slot: als u zorgt dat de parochie uw e-mailadres heeft,
weet u zeker dat u het laatste nieuws hoort. We hopen dat
alles snel went en dat we op termijn terug mogen naar de
onbezorgde wijze van ter kerke gaan. Dank voor uw begrip en
medewerking!
Namens het parochiebestuur Wilbert van Erp (vicevoorzitter)
en Christophe Sevenster (communicatie)

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.

Veiliger dan de supermarkt …
De Sint Joseph kerk heeft plek voor 800 mensen. Laatst zat ik achterin op plek nummer …
Al heel snel toen de Missen niet meer bijgewoond mochten worden, is deze kerk opengezet drie middagen in de week voor aanbidding
en biecht.
Met een aparte ingang en uitgang, pijlen op
de vloer, afgehangen banken en gemarkeerde
zit- en bidplaatsen was de Josephkerk meteen
beschikbaar. Veel dank aan degenen die dit zo
voortvarend gedaan hebben!

kreeg van de H. Geest, omdat men het alleen
zeker niet kon.
Dan zijn er nog de brieven, vooral die van
Paulus en van Petrus, die raad geven en de
mensen van toen en ook van nu bemoedigen.
De Openbaring is het laatste boek van het
Nieuwe Testament. Niet altijd makkelijk te
begrijpen, maar de voornaamste boodschap is
dat niemand, die van God houdt, verloren zal
gaan.
Annelies Cremers

54 uren biechtgelegenheid
“Er zijn geen Sacramenten meer”… werd wel
gezegd. “De kerken zijn dicht”. Ja, zo leek
het wel. Maar het was niet zo. Elke dag is de
heilige Mis gelezen, zij het achter gesloten
deuren. Een aantal keren is gedoopt. De Ziekenzalving werd natuurlijk gegeven waar gevraagd. En meerdere keren is het Huwelijkssacrament gevierd. Bovendien is van de 54 uren
biechtgelegenheid de afgelopen weken goed
gebruik gemaakt.

Voor de aanbidding werden niet meer dan 25
mensen tegelijk toegelaten. In een kerk voor
800! Daarmee was de Sint Josephkerk vele
malen veiliger dan welke supermarkt ook.
Daar zijn smalle paden, mensen voortdurend
in beweging, soms pakt iemand wat voor de
ander langs, in de rij staan …
Hier in de Sint Joseph was een weldadige rust,
weinig beweging, behalve die van de lippen
voor het gebed. Een veilige plek, een heilige
plek.

Jaar van het Woord
We zouden het bijna vergeten door alle corona
perikelen, maar het is nog steeds het jaar van
het Woord. Want de Bijbel is het Woord van
God opgeschreven op een manier zodat wij
het kunnen begrijpen.
Als we in de Bijbel lezen, ook al zijn het maar
kleine stukjes, leren we God beter kennen.
Zoals we weten, is het beslist geen geschiedenisboek, meer een weg die God met ons
mensen gaat.
Het Nieuwe Testament en vooral de Evangeliën vertellen over Jezus’ leven en zijn werken.
Wat we van Hem kunnen leren en hoe we
meer op Hem kunnen gaan lijken.
De Handelingen van de Apostelen laten zien
hoe de Kerk ging groeien en de hulp die men
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Vijf van de Zeven Sacramenten gingen dus
door. Het Vormsel is uitgesteld. En een
Wijdingssacrament is sowieso in een lokale
kerk zeldzaam.
In de parochiezaal was een deuropening afgeschot met plexiglas. Aan de andere kant zat de
biechtvader. Zo was er een veilige biechtgelegenheid gemaakt. Konden we Jezus niet in de
H. Communie ontvangen, we konden Hem wel
ontmoeten in dit bijzondere Sacrament van
Barmhartigheid.

Regio Noord

2020 – Johannes 20,20

Engelse Mis / English Mass

Het jaar 2020 is een jaar om nooit meer te
vergeten. Een pandemie was niet meer iets
uit het verleden. Slachtoffers over heel de
wereld, veel verdriet en zorgen voor de nabije toekomst. En wat nog nooit gebeurd was,
maanden geen H. Communie! Twintig-twintig
onvergetelijk.
Daarom vergeten we ook Johannes twintigtwintig nooit meer: “’Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Jezus hun zijn handen
en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van
vreugde toen zij de Heer zagen.”

We also had to stop the well attended English
Mass, in March. To end this strange season, we
celebrate English Mass twice with those who
helped in the past years and months.
Like every Summer there are no Masses in
July and August. We will start again with the
English Masses in September.
Notice: the time will be one hour earlier:
Adoration
16.00 PM
H. Mass
17.00 PM
Starting on Sunday 6 September!

Een gebeurtenis van toen die ons nu steeds
weer troost kan geven. De Wonden zijn de bewijzen dat de Heer onze God, Jezus Christus,
met onze wonden meelijdt en ze meedraagt.
Maar Hij is verrezen en dat vervult ons altijd
weer met vreugde.
De broosheid van dit bestaan helpt om te beseffen dat we niet voor deze wereld geschapen zijn! Christus nodigt ons uit, ons helemaal
aan Hem toe te vertrouwen. Dan kan Hij ons
brengen naar waar we wel voor geschapen
zijn: het eeuwige leven zonder smart, tranen,
verdriet en pijn.
Johannes twintig-twintig. We vergeten het
nooit meer.
Pastoor Smith

Pater Pio Gebedsgroep hervat
Zaterdag 7 maart was de laatste keer dat we
bij elkaar kwamen. Op 4 juli hervatten we de
gebedsbijeen-komsten. Vervolgens 1 augustus
en 5 september.
Om 10.30 uur is de H. Mis in de grote kerk, met
meteen erna een korte inleiding en aanbidding tot ongeveer 11.45 uur.
Daarna is er biechtgelegenheid in de speciale
biechtkamer (zie boven).
De mogelijkheid om samen ook koffie te drinken, gaan we per keer bekijken.

Stream Team
Vanaf de eerste zondag dat er geen mensen meer bij de Mis mochten zijn, stond het
Stream Team klaar. Daan van Berkel en Eliza
Oudshoorn. Martijn Keijzer voegde zich bij hen.
U kunt een interview met twee van hen
bekijken via de Lodewijksite. Zeer de moeite
waard om te horen hoe dit alles werkt en
steeds weer een beetje verbeterd werd. Ook
de Hoogfeesten, 2e Paasdag en Pinksterdag
werden gestreamd en later kwamen daar de
vrijdag en zaterdag bij.
Meteen merken we weer hoe lang deze periode is geweest. Gelukkig kunnen we nu weer
vaak naar de Mis gaan en de H. Communie
ontvangen. Maar de livestream blijft voorlopig.
Veel dank voor al deze inzet.

(Tijdelijke) verandering
2 Missen
Deze maanden zal er geen Avondmis zijn op
dinsdag. Zodra het weer mogelijk is bij de
Tridentijnse ritus de H. Communie uit te reiken,
komt deze weer terug.
Op donderdag is de H. Mis van de avond verzet
naar de ochtend: 9.00 uur. Mochten er na de
zomer weer Jongerenmissen en/of catechesebijeenkomsten zijn op de donderdag, dan kan
altijd gezien worden of de H. Mis weer terug
gaat naar de avond.

Vaste Vieringen
Zondag

11.30 uur Eucharistie met crèche-ruimte
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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Cantores en organist
Vanaf juli wordt er bij de Missen door enkele
cantores gezongen met zachte orgelondersteuning. We zullen alleen nog niet mogen
meezingen. Zelfs de liederen die nergens op
de wereld gezongen worden, behalve in de
H. Lodewijkkerk, schorten we even op tot
betere tijden.

De Tuin van de H. Lodewijk
Alles is dit jaar anders! Ook de zomervakantie!
Waar naar toe? Kan dat wel? Thuis hebben we
nu wel gezien …
De tuin van de Lodewijk is een prachtige plek,
midden in Leiden, ommuurd, groot, in de volle
zon, met glijbaan en schommel. Er is een zaaltje bij en een toilet. Ook de Aanbiddingskapel
is er vlakbij.
Voor de zomerweken zal het voor gezinnen
mogelijk zijn om voor een dagdeel van de tuin
gebruik te maken. Een leuk uitstapje! Wellicht
met nog een ander gezin?
De ouders kunnen (hopelijk) wat uitrusten en
bijpraten, de kinderen kunnen spelen, voetballen, rondrijden …
Met een moment om alleen of met elkaar naar
Onze Heer in de kapel te gaan.
Vooral voor gezinnen die zelf geen (ruime) tuin
hebben en de zomerweken toch grotendeels
thuis zijn, kom een keer naar de Lodewijktuin
toe!
Info: lodewijkparochie@gmail.com

Hoe voorlopig verder met meer
gelovigen dan in de kerk
mogen?

Normaal zit de Lodewijk goed vol op de zondagmorgen en bij Hoogfeesten. Maar nu werkt
het gebouw een beetje tegen. Met de richtlijnen van afstand kan de H. Lodewijk ongeveer
65 gelovigen ontvangen. Als er veel gezinnen
zijn, die bij elkaar zitten, dan meer.
Het aanmeldsysteem voorziet er wel in dat
u zeker 1 x in de 2 weken naar de Zondagsmis kunt komen, in de Lodewijk of in de Sint
Josephkerk.
Daarbij geven we nog deze twee wegen aan:
1. De Zondagsmis blijft via livestream te
volgen en men kan dan naar een Weekmis
komen om de H. Communie te ontvangen. De
zondagsplicht is immers niet de H. Communie,
maar het meevieren van de Mis.
2. Wellicht is er een Mis elders die niet
helemaal ‘vol’ is. Mogelijk de zaterdagavondmis in de Petrus (aanmelding vooraf zoals bij
alle Zondagsmissen)?
De suggestie om meerdere Missen achtereen
te bieden, is helaas niet te realiseren, omdat
er in eenzelfde kerkgebouw maar één H. Mis
per dagdeel gelezen mag worden. Tussendoor
moet goed geventileerd kunnen worden. Maar
we blijven hier puzzelen wat mogelijk is, zodat
we na de zomer een goed aanbod hebben.
Pastoor Smith

Vaste Missen Juni - Augustus
Zondag
10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn / Nl.
met kinderwoorddienst en erna koffie
Via livestream te volgen

Door de Week
Maandag
9.00 uur
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 9.00 uur
Vrijdag
19.00 uur livestream
Zaterdag
9.30 uur livestream

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 23.00 uur
10.00 – 14.00 uur

Biechtgelegenheid op afspraak of woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk.

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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Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

ch

ie

ke

Gedenkmuur voor urnen

uitvaartverzorging

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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
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

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

071 5 12 21 12

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

• 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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Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl
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Regio Oost

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.

Kerk TV uit De Goede Herder

Goede Week en Palmzondag

Sinds begin mei zijn alle vieringen vanuit De
Goede Herderkerk live te volgen of terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl. Door de
coronacrisis is deze service versneld doorgevoerd. Voordeel was dat onze kerk na de verbouwing al beschikte over geavanceerde apparatuur. De eerste livestream was op zaterdag
6 mei. Toen werd mevrouw Jo Vlasveld vanuit
onze kerk begraven. Zo konden nu ook vele
tientallen parochianen dit mooie afscheid thuis
volgen. In de daarop volgende weken werden
Vieringen van Woord- en Gebed met voorgangers Thea Epskamp en Thea Dingjan verzorgd
met zang van het echtpaar André Bouwman en
Ans Bulles. Op Eerste Pinksterdag ging pastoor
Walter Broeders voor in de H. Eucharistieviering, toen met zang van Veronique en Thijs van
der Hulst.
Veel dank aan Michel Coene en Chris Roessen
die steeds voor de benodigde techniek zorgen!

Ook voor onze Goede Herderkerk hadden de coronamaatregelen de nodige
gevolgen. Alle activiteiten en bijeenkomsten van koren, jongeren en ouderen stopten acuut. Voor Palmzondag
kon een groot aantal parochianen het
gewijde palmtakje, vergezeld van een
Paaswens van pastoor Broeders, thuis
bezorgd krijgen. Met de openstelling van
de kerk op Palmzondag kregen op deze
wijze meer dan 400 parochianen een
palmtakje thuis. In de kerk was op een
groot scherm de palmwijding door de
pastoor te zien, die hij de zaterdag tevoren in de drie kerken van de regio Oost
had verricht. Ook Amanda, Henriëtte,
Jeanine en Mariëlla van de Gezinsmisgroep kwamen direct in actie: ze stelden
een uitgebreid ‘pakket’ samen met o.a. een link
naar een filmpje waar Palmzondag werd uitgelegd, een kleurplaat, een knutselwerkje en een
briefkaart. Mariëlla Oerlemans: “Ik ben trots op
het resultaat van de Palmpaasactie. Er hebben

Communicatie met parochianen
Digitale communicatie, zoals via ‘Uit de
Schaapskooi’ van onze regio Oost blijkt een
fantastisch communicatiemiddel voor onze drie
parochiekernen, naast de nieuwsbrieven. Op
14 maart publiceerde pastoor Broeders de eerste van zijn wekelijkse Zendbrieven aan de
parochianen van regio Oost. Ook stond er vanaf
dat moment wekelijks een artikel ‘Kerkzang
recht uit het hart’: hierin belichten de voorgangers uit onze drie kerken (Margreet Onderwater, Marianne Turk, Thea Epskamp en
Thea Dingjan) steeds een lied.
Sinds Pasen is er wekelijks een huisviering
met een gesproken overweging door de
pastoor in blogpost te zien. Toen hij door de
griep werd geveld, namen de genoemde
dames dit bij toerbeurt over. Na de breed
verspreide Paaswens werd op initiatief van
de Pastoraatgroep een Mariakaart ontwikkeld met foto’s van het Mariabeeld en het
Mariaaltaar en gebeden. En ook dit initiatief

kreeg een vervolg met de Pinksternoveen die
opnieuw bij vele parochianen werd bezorgd.
Zeer vermeldenswaard is ook het initiatief van
Heleen Brouwer ten behoeve van een trouwe
groep veelal oudere parochianen. Heleen zegt
hierover: “Een aantal jaren bezoeken zo’n 20
tot 30 mensen de viering op woensdagmorgen
in De Goede Herderkerk. De
groep is in deze jaren hecht
geworden, mede doordat
haast iedereen blijft bij het
gezellige koffiedrinken. De
Herdershof verzorgt de koffie en hierbij komen ook de
vrijwilligers van de tuin en
tientallen bewoners uit de
buurt. Als lector was ik er eigenlijk wekelijks bij en toen
de ‘lockdown’ begon, wilde
ik gelijk iets organiseren
om de groep bij elkaar te
houden en te ondersteunen.
Er was al een gedeeltelijke
adressenlijst en de eerste
weken zijn Thea Dingjan,
Tineke
Ubink,
Regina
Krowinkel en ik in actie
gekomen om zoveel mogelijk mensen in kaart te bren-

heel veel kinderen mee gedaan en er zijn dus
veel mensen blij gemaakt met mooie creaties!”
De openstelling van de kerk in de Goede Week
met alle vereiste maatregelen leverde veel
bezoekers en mooie positieve reacties op.

gen. Wekelijks wordt een mooi gedicht, lied,
gebed, vaak vergezeld van een foto door mij
gestuurd. Ze reageren enthousiast en ze zoeken ook, via bellen, mailen of kaartjes, contact
met elkaar. Ze mailen of bellen mij ook. Ik ben
blij zo iets voor hen te kunnen betekenen”.

Openstelling secretariaat

Ons secretariaat is op maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend open van 9.00 tot 11.00 uur.
Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar.
Inschrijven voor bezoek aan de zondagsvieringen
kan dan ook. De corridor in de kerk is open voor
gebed of een kaarsje.

Overleden
19-3
Johannes Wessel Ensing
65 jaar
26-4 Hendrik Johannes Hockx 
93 jaar
5-5 Johanna Maria Catharina Vlasveld 89 jaar
23-5 Johanna Applonia Hockx – Doeswijk 84 jaar.
Moge onze dierbare overledenen rusten in vrede!

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 - Juni-September 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.

Angst voorbij!
We zitten weer in een nieuwe fase nu de
maatregelen geleidelijk aan versoepeld worden. We kijken meer vooruit en je merkt in de
samenleving dat het moeilijker wordt geduld
te houden en de nodige voorzichtigheid in acht
te blijven nemen. We vierden ook Hemelvaart
en Pinksteren thuis zittend voor de televisie.
We mogen geloven dat Hij die ons liefheeft en
zijn leven voor ons gegeven heeft én is opgestaan, naast de Hemelse Vader regeert. Niets
is buiten zijn liefdevolle bereik, er is geen
situatie buiten zijn invloedssfeer, geen duister waar Hij niet zijn licht kan brengen, geen
crisis die de voortgang en de komst van Gods
koninkrijk kan tegenhouden; in tegendeel: op
een onnavolgbare en niet te begrijpen manier
weet de Levende in en door en uit de crisis in
deze wereld en in ons leven het goede voort
te brengen. Is dit vandaag de dag nog herkenbaar in ons leven? Hoe goed we het ook voor
elkaar hebben in onze relatie, op ons werk of
bij onze carrièreplanning, intuïtief voelen we
aan dat het net iets minder zeker is dan we
zouden willen. Juist door het onverwacht om
zich heen grijpende corona-virus worden we
daar hard en onontkoombaar mee geconfronteerd. Als de overmoed onder de druk van het
een of ander dan door zijn hoeven zakt, neemt
de angst ons te pakken. Met name dan, als
dingen die leken te staan als een huis beginnen te wankelen: je gezonde lichaam je ineens
in de steek laat, je toffe relatie stukloopt, je
topbaan onverwachts op losse schroeven komt
te staan, het plots gedaan is met je eindeloze

Een kaarsje opsteken
De deur van de Sint Jan
staat dagelijks van 11.00
tot 17.00 uur open. Het gedeelte van de Mariakapel
en de ontmoetingsruimte
is dan toegankelijk. Er is
in de afgelopen maanden
volop gebruik van gemaakt.
Vele lichtjes zijn ontstoken
bij Maria en vele bede’s en
lieve woorden genoteerd in
het schriftje voor bezoekers.
Ook zijn er spontaan kaartjes met Paaswensen en bemoedigende woorden voor
alle bezoekers neergezet.
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veerkracht of je te maken krijgt met een onmogelijk verlies.
God praat ons geen angst aan, maar praat die
evenmin weg. Hij herhaalt regelmatig ‘Vrees
niet!’. Daarmee bezweert God onze angst niet
– als dat al zou kunnen. Hij probeert juist heel
nabij te komen, bij wat er aan angst rondspookt in ons binnenste. Met zijn ‘Wees niet
bang’ raakt Hij onze angsten aan en breekt
de gesloten cirkel van onze bange gedachten
open naar zichzelf. Hij laat ons weten: Je bent
niet overgeleverd aan jezelf. Ik ben er ook nog!
Zodat er in onze nachtmerries hoop geboren
wordt, geloof en moed, dat er méér is dan het
lot dat je overkomt: God die van ons weet én
weten wil. Een bevrijdende ervaring! Je hoeft
je niet groot te houden, maar kunt zijn wie je
bent: een doodgewoon mens, eindig en zwak,
schuldig en bang. Niets is dan zo sterk als dit:
om tegen de gangbare tendens in, voor God
je verlies te nemen en je te laten redden door
de hemel. Het zou zomaar kunnen dat je daar
méér mens van wordt.
Margreet Onderwater, Gebedsleider

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.

Gerardus- en
Mariakalender

Koeien zegenen
ook in coronatiijd

Op initiatief van een
van de leden van de
pastoraatsgroep worden dit jaar voor het
eerst scheurkalenders te koop aangeboden in de Sint Jan.
Het gaat hierbij om zowel de Gerarduskalender
als de Mariakalender. Beide kalenders bestaan
uit een blok en een schild met opgangsysteem.
U kent ze vast wel. Iedere dag ’n blaadje afscheuren. Een beetje bezinning, diepgang én
humor. Met maanstanden, eb- en vloed tijden
en nog veel meer!
Achter in de Sint Jan liggen intekenlijsten klaar,
vul uw gegevens in (voor eind juli) en u bent
verzekerd van een kalender voor 2021! De prijs
van de Gerarduskalender is € 7,95 die van de
Mariakalender € 10,00. Bent u niet in staat om
naar de Sint Jan te gaan neem dan gerust contact op met Chantal de Koning (06 24 15 16 32),
zij zorgt dan dat uw naam op de lijst komt. De
Sint Jan is dagelijks open van 11.00 tot 17.00 uur.

Paasgroet
In de Coronatijd blijven we verstoken van de
wekelijkse contacten met elkaar. Naast het gemis van het samen vieren zeer zeker ook een
gemis op het sociale vlak. Rond de paasdagen
heeft de pastoraatsgroep aan alle trouwe kerkgangers en aan alle bewoners van Wijdezorg,
locatie Emmaus een paasgroet rondgebracht.

Familieberichten
Overleden

24-03 Francisca Bredemeijer
25-03 Johannes van der Maat
10-04 Cornelia Hoogenboom-v. Velzen

72 jaar
76 jaar
91 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).

Veel activiteiten gaan nu niet door. Maar de
natuur en het boerenbedrijf wel. Er zijn niet
zoveel boeren bekend die hun koeien zegenen voor zij na de winter voor het eerst weer
naar buiten gaan. Daan en Henriëtte Kerkvliet
vinden het een mooie gewoonte. Het geeft
hen een goed gevoel. De natuur laat zich niet
dwingen. Je moet toch vertrouwen houden.
En opletten. Door de corona was het wijwater
verwijderd uit de bakjes bij de ingang van de
kerk. Dus er moest eerst weer nieuw gewijd
worden. En dan een dag mooi weer afwachten. Hun twee kinderen vinden het ook leuk
om er bij te zijn. Dus als iedereen aanwezig
is kan Daan beginnen. Op hoop van zegen. En
zo gingen de koeien weer de wei in. Net als
andere jaren. En ondanks corona.
Agnes van Boheemen Vollebregt

we om in wat afgeslankte vorm en alleen als
we het zelf verantwoord vonden, toch maar
aan het werk te gaan. Zoveel graven, zoveel
paden, dus iedereen op gepaste afstand
van elkaar. Geen gezamenlijk koffiedrinken.
Dat was wel een gemis. Maar het kerkhof
ligt er weer prachtig bij en we hebben elkaar weer even gezien en gesproken. Een net
kerkhof is ook in deze tijd belangrijk!
Kerkhofmedewerkster Marjolein Steenstra

De Laurentius in coronatijd
Als alles anders is dan anders, dan ervaar je
veel dingen ook anders. Net als in de overige kerken zijn er de afgelopen tijd in de H.
Laurentius geen reguliere vieringen geweest.
Een groot gemis voor iedereen die regelmatig
de vieringen bijwoont. Ook een groot gemis
voor degene die het sociale contact moeten missen van een gezellig praatje voordat
de viering start of tijdens de koffie na afloop. Maar natuurlijk proberen we er ons zo
goed mogelijk doorheen te slaan. De kerk is
regelmatig open voor het opsteken van een
kaarsje en/of een persoonlijk gebed. Met een
heel klein groepje heeft pastoor Broeders de
Palmtakjes gezegend en een week later de
nieuwe Paaskaars.

Kerkhofschoonmaak in
coronatijd
De mensen in lockdown, maar de natuur
niet. Vanwege de uitbraak was de kerkhofschoonmaak al een aantal keren uitgesteld,
maar niet afgesteld. (Dit is normaal gesproken om de twee weken) Het zand tussen de
graven was gortdroog en ging aan de wandel. Het onkruid groeide door en afgewaaide takken lagen op de paden. Dus besloten

Weekendvieringen

Alle reguliere weekendvieringen in de Sint Jan
zijn op zaterdagavond om 19.00 uur.

Organisatie

Pastoraatsgroep Margreet Onderwater, Aad van
Slingerland, Annie Borst, Chantal de Koning
Beheercommissie René Goosen, Aad Berk, Bert
v.d. Bosch, Kees Janson.

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n
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Regio Oost

Op Palmzondag konden parochianen een
Palmtakje en de liturgieboekjes voor de vieringen rondom Pasen ophalen. Voor Goede
Vrijdag was er een speciaal boekje gemaakt

met illustraties van de Kruiswegstaties uit de
Laurentius. Dit met de hoop dat mensen toch
met een vertrouwd beeld de kruisweg konden
bidden. De mensen die dit wilden konden op
Goede vrijdag de kruisweg ook, met de teksten in de hand, door de kerk heen lopen. Natuurlijk op gepaste afstand van elkaar. Voor
parochianen die niet naar de kerk konden of
durfden te komen, werden de liturgieboekjes
thuisbezorgd. Daardoor konden de mensen de
viering op TV toch meebidden. En natuurlijk
zijn de teksten van pastoor Broeders ook verspreid onder de mensen.

in mei was weer tijd voor het bidden van de
Rozenkrans. Dit deden we in de kerk in plaats
van in de, veel te kleine, zaal in de pastorie.
Het blijft anders dan anders. Maar toch ook
een positief gevolg van deze vreemde tijd. Als
je anders wel eens dingen meemaakt op ‘de
automatische piloot’. Als zaken gaan zoals ze
altijd gaan, zonder dat je erbij nadenkt, dan
is dit de tijd om weer eens goed te beseffen
hoe waardevol de kerk is. Hoe fijn het is om
in die ‘heilige ruimte’ even in stilte te zitten.
Hoe we nu gedwongen worden om echt tot
bezinning te komen. Iets waar we in ‘normale’
tijden in de Veertigdagentijd wel toe opgeroepen worden, maar hoe hard zijn we daar dan
echt mee bezig? Er zijn veel dingen die even
niet kunnen of niet mogen, maar wat zijn er
veel leuke en mooie initiatieven om iets voor
een ander te doen. Om samen te zijn, ook al is
het op afstand. Het vergt creativiteit en fantasie, maar dat levert juist weer heel bijzondere
dingen op.
Marianne Turk

O ve r l ede n
24 maart Rinus van Marwijk
27 april Leo Oudshoorn 

63 jaar
73 jaar.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk - Juni-September 2020
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Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies
Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
W W W.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL
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Volg Geestelijke Oefeningen
digitaal!

Online gebed en
catechese …

Aanmelding voor Geestelijke Oefeningen van Ignatius van
Loyola kan door een mail te sturen platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net. Dan krijg je een link om je digitaal
aan te sluiten. Harriët van Dijk volgde al een ‘Retraite in een
onzichtbaar klooster’: “Met 27 deelnemers kwamen we samen
voor een kennismaking via ZOOM. Vervolgens kregen we iedere
dag een mail met een link naar een youtube-filmpje met inleiding, en een Bijbeltekst. Elke dag had iedereen een gesprek
met een persoonlijk begeleider via skype. Er waren vier ZOOMbijeenkomsten, met ook gezamenlijk gebed, live in verbinding
met de kapel van Chemin Neuf in Oosterhout (foto). De laatste
avond werden ervaringen
gedeeld. Ik had niet verwacht dat je op deze manier
zo verbonden kunt zijn met
elkaar.”
Kijk op www.jezuieten.
org/nieuws/infomomenten-geestelijke-oefeningen-2020-2021/ voor veel
meer info.

De ontdekking van deze maanden is natuurlijk
dat we voor onze catechese niet per se samen
hoeven te komen in een zaal. Dat blijft evenwel
de natuurlijke weg en zal normaal zijn wanneer
we weer gewoon elkaar kunnen ontmoeten zonder 1,5 meter afstandsplicht.
Al snel kwam het idee om internet te
gaan gebruiken voor de livestream
van de Eucharistievieringen, maar
ook voor het Rozenkransgebed,
Alpha en catechese. Op zondag 22
maart startte het Rozenkransgebed
gebed via Zoom. Het initiatief was
overgenomen van een groep uit Brabant. Al snel sloten vele mensen zich
hier bij aan, uit de parochie maar ook
van elders uit Nederland en soms uit
het buitenland. Dagelijks bidden zo’n
50, 60 mensen mee en dit gaat door
tot eind juni. Daarna gaan we één

Wie ben ik?
De afgelopen
weken van
gedwongen
thuis blijven
zijn voor velen
van ons een
tijd 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 tijdens zijn gevangenschap stelt en formuleert in een
gedicht. 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 geboorte. Beiden hertalen deze gedichten
bewust of onbewust de eerste verzen van psalm 139. Wellicht kunnen
de gedichten en de psalm ook ons
behulpzaam zijn bij ons zoeken en
vragen. Wie dat wil ontdekken, is
van harte welkom bij de online-catechese. We lezen de teksten, gaan
daarover in gesprek. Datum 17 juni
Aanvang 19.30 uur Medium Zoom
Aanmelden via Marlène Falke,
m.dehoogh@hotmail.com.

keer per week nog op deze manier de
Rozenkrans bidden. Immers de situatie vraagt om gebed en nadien is er
altijd even een moment van nieuwtjes uitwisselen.

Alpha online
Alpha online is op diezelfde
manier een mooi aanbod. Al is er dan
geen maaltijd, we starten met een
moment van bijpraten, in de groep,
of - want dat is mogelijk - twee aan
twee. Daarna volgt de inleiding met
Power Point of film en het gesprek
daarover. Ook mensen die niet zo
makkelijk naar een avond toe zouden
komen, kunnen nu meedoen. In het
najaar gaan we deze Alpha online op
verschillende momenten in de week
aanbieden.

De Kath Quiz
Catechese online is natuurlijk ook
mogelijk. De Kath Quiz was een soort
pilot: 4 avonden met telkens 10 vragen om onze kennis te testen over
het kerkelijk jaar, de geloofsbelijdenis, de heiligen en typisch katholieke woorden … Natuurlijk ook om wat
bij te leren en het was leuk! Voor het
najaar zullen we dus veel van onze
catechese-cursussen online aanbieden. Maar nooit als totale vervanging
van de bijeenkomsten. Want de
directe ontmoeting blijft toch waarvoor wij mensen geschapen zijn.
Pastoor Smith

Online
aanbidding
via Zoom.

Kijk op www.lodewijkparochie.nl voor
meer informatie en mogelijkheden van
aanmelding voor online-catechese.

Film en Spiritualiteit anders
Het duurt nog wel even voordat we elkaar
weer zien bij Film en Spiritualiteit. Hier zijn
drie ‘aanraders’: Het zijn films die ons de
Tweede Wereldoorlog laten zien door de ogen
van gewone mensen.
Haar naam was Sarah (2010)
De tienjarige Sarah woont in Parijs. Net voordat ze met haar ouders wordt opgepakt en
gedeporteerd, redt ze haar kleine broertje
Michel door hem op te sluiten in een kledingkast. Als 60 jaar later de journaliste Julia
Jarmond de opdracht krijgt een artikel te
schrijven over deze razzia stuit zij op een goed
verborgen geheim van haar schoonfamilie.
Te zien op o.a: www.videoland.com/films/
1553/haar-naam-was-sarah
The boy in the Striped Pyjamas (2008)
Bruno is acht jaar als zijn familie verhuist
naar het platteland rond Auschwitz, waar
zijn vader ‘belangrijk werk’ doet. Gescheiden
door een hoog hek, sluit hij vriendschap met

de even oude Shmuel. Zijn gestreepte kleding ziet Bruno aan voor een pyjama
Te zien op DvD/Blu-ray
Jo Jo Rabit (2019)
Jojo is een jongen van 10 die wordt opgevoed
door een alleenstaande moeder. Hij heeft
maar één bondgenoot, zijn denkbeeldige
vriend Adolf Hitler. Een wrange komedie die
geen enkel facet van het nazitijdperk onbesproken laat.
Te zien op oa: www.pathe-thuis.nl/film/
32381/jojo-rabbit.
Marlène Falke, pastoraal werker
Rondom de Kerk - Juni-September 2020
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HARTEBRUG
Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Ondersteuning

Zorg & wonen in Roomburgh

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

Roomburgh beschikt over
handige voorzieningen:
RESTAURANT
KAPSALON
REISBUREAU
ACTIVITEITEN
KAPEL
GEZONDHEIDSCENTRUM

Rooms-katholieke identiteit

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

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

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

14

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

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

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.

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
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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Wim Barning ofs., een Ridder
in ons midden

De mogelijkheid van een

Urnenkelder

De Hartebruggemeenschap rekent zich rijk
met een kersverse Ridder in haar midden. Op
24 april is Wim Barning ofs. door onze koning
benoemd tot Ridder in de orde van OranjeNassau. Naast zijn muzikale activiteiten is
Wim al heel lang actief in de Hartebrug, in de
periode 1960 tot 2010 was hij misdienaar, acoliet, ceremoniarius en lector. In 2005 werd hij
lid van het parochiebestuur als vicevoorzitter.
Deze functie vervulde hij tot 2010. Nauw verwant aan zijn kerkelijke activiteiten is zijn inzet,
sinds 2005, als bestuurslid van de RK Begraafplaats Zijlpoort. Na een kleine pauze keerde hij
in 2014 weer terug op het Franciscaanse nest
en sloot hij zich aan bij de Franciscaanse lekenbeweging (OFS), de Portiunculagroep in Leiden
en werd hij ook weer actief in de Hartebrugkerk. Op dit moment behartigt hij onder meer
het secretariaat. Een medeparochiaan met een
adellijke inborst en ridderlijke zorg, zeker waar
het kwetsbare mensen betreft.!

Met de kinderen verbonden
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.

over hoe je een Kinderwoorddienst thuis kon
houden met de lezing van de zondag, kleurplaatjes en knutselideeën. Na Pasen was het
alles behalve stil. Er kwam een speciale editie
van de Kinderbrug voor tussen Pasen en Pinksteren. De Vriendjes van Franciscus hadden
ook een fotowedstrijd bedacht, om een foto
van een plant of dier in te zenden. Veel mooie
foto’s zijn te zien op www.hartebrug.nl!

Klokkenluider in de Hartebrug
Pater Leo van Ulden ofm. (78)

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

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

BMS Notarissen

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 10.30 tot 13.00 uur.
Secretariaat: Wim Barning ofs. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Wim Barning ofs.,
06 53 71 26 50 of wimbarning@casema.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Vrijwilligers

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

Regio Zuid

De Kinderwoorddienst is een belangrijk onderdeel van de zondagse viering in de Hartebrug.
Door de coronamaatregelen kunnen de kinderen niet meer bij elkaar komen in de kerk.
Gelukkig houden wij allang onderling contact
via de mail, whatsapp en onze tweemaandelijkse Kinderbrug. Tijdens de laatste weken
van de 40-dagentijd kregen de gezinnen tips

Nu er geen Missen zijn, tot zijn groot misgenoegen, loopt, onze enige Franciscaan in de
Hartebrug, (dit jaar is het 60 jaar geleden dat
hij bij de Franciscanen intrad) graag rond in de
Dagkapel. Daar legt hij contact met mensen,
als zij daar behoefte aan hebben. Naast zijn
aanhoudende pastorale zorg, bezit hij, naast
grote kennis van theologische werken, ook
kennis van orgels, orgelmuziek, en van kerkklokken. Op woensdagavond luidt hij om 19.00
uur met plezier de grote kerkklok om mensen
te bewegen in de kapel een kaarsje of in gebed te zijn. Nu luiden de klokken van bijna

alle kerken op hetzelfde tijdstip, anders dan
op de zondagmorgen. Hij vertelt: “de Marekerk
met een G en de Hooglandsekerk met een C.
Samen met de Es van de Hartebrug spelen
ze een prachtige melodie, een oecumenische melodie.” Moge dit een aanmoedig zijn
om elke woensdagavond naar dit klokkenspel
te luisteren en de kapel in te gaan voor een
vroom gebed met een brandend kaarsje.

Vormselviering uitgesteld

In Memoriam

De viering van het H. Vormsel van dit jaar
gaat niet door. Ook de jaarlijkse Vuurdoop
in de kathedraal in Rotterdam is afgelast. In
een videoboodschap richt bisschop Van den
Hende zich rechtstreeks tot de jongeren die
dit jaar het Vormsel zouden ontvangen. Zie
het youtube-kanaal van het bisdom Rotterdam.

Op 4 mei is Liesbeth Meijers-Schaafstra (79)
overleden. Haar uitvaart was op maandag
11 mei. Liesbeth was in vroeger jaren lid
van het gemengd- en dameskoor van de
Hartebrug. Daarnaast ondersteunde zij haar
man bij uitvaarten bij het voormalige Ad
Sanctos. Als verpleegkundige werkte ze in
verschillende particuliere verzorgingshuizen.
Ze was een trouw bedevaartgangster naar
Kevelaer. Enkele jaren voor het vertrek van
de Franciscanen heeft zij op de Haagweg
voor de paters en broeders gekookt. Na
jaren van afnemende gezondheid heeft zij
nu de eeuwige rust gevonden.

Hartebrugkoor in corona-tijd
Het Hartebrugkoor kan, net als andere
koren, niet ‘live’ repeteren en ook niet zingen tijdens vieringen. Intussen blijven we
bezig: onze dirigent Theo Goedhart stuurt
ons twee keer per week een uitgebreid programma met midi’s en verwijzingen naar
nuttige zangpagina’s op YouTube, zodat onze
stemmen niet vastroesten. Ook hebben we
als koor een whatsapp-groep ‘Romanuspraatjes’. Dit alles zorgt er hopelijk voor dat
we straks weer klaar zijn voor de herstart
van ons koor, wat ons betreft hoe eerder
hoe beter!
Hanny Slootman, secretaris van het
Hartebrugkoor

Museum Greccio
In verband met de Coronaperikelen
is museum Greccio, het museum met
religieuze voorwerpen onder de Hartebrugkerk gesloten. U kunt de collectie
wel zien via www.museumgreccio.nl en
www beeldbankgreccio.nl
Beslist de moeite waard!

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.

Kerkbalans – Gemiste collecten
Steun de parochie met uw gift
Door de maatregelen vanwege het corronavirus moesten alle liturgische plechtigheden
worden opgeschort. Daardoor konden in deze
periode ook de gebruikelijke collectes niet
worden gehouden. We hopen dat u de parochie daarom wil ondersteunen met een gift.
Juist nu merken we hoe belangrijk het is om
elkaar nabij te zijn vanuit ons geloof, hoe belangrijk de naastenliefde is en hoe belangrijk
het is om ons geloof te voeden door ons gebed
en het vieren van de liturgie, nu noodgedwongen op afstand via livestream of de tv.
Paus Franciscus vroeg ons in de meimand tot
Maria te bidden om troost voor de mensen
die rouwen om hun overleden dierbaren, die
soms begraven zijn op een manier die hen
zielsveel pijn doet, om bijstand voor allen die
zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek
zijn, en om vertrouwen voor wie zich zorgen
maken over de onzekere toekomst en over de
gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.
Daarvoor bidden we niet alleen. We zetten ons
daarvoor ook in als parochie. Omdat we handen en voeten moeten geven aan ons geloof
als gemeenschap van geroepenen.
Wilt u de parochie daarom juist ook in deze tijd
financieel ondersteunen?
Bank: NL04 INGB 00025541 52 t.n.v. HHPP Sint
Petrus onder vermelding van ‘extra gift’.
Hartelijk dank!

Dodenherdenking 4 mei vanuit
de Petrustoren
Een bijzondere dodenherdenking dit jaar, juist
in het jaar dat wij met elkaar onze 75-jarige
bevrijding vieren. De Locatieraad van de Petrus
wilde deze herdenking een speciaal accent
geven.
Vanaf 19.45 uur werd de grote Petrusklok
geluid tot 19.55 uur, daarna klonk vanuit de
toren trompetgeschal van drie trompettisten:
Lydia van Goozen, Carl van Hees en Gerard
Schouten bliezen vanuit de galmgaten van de
toren gezamenlijk de taptoe, terwijl veel mensen rondom de Petruskerk stonden te kijken
en te luisteren.
Om 20.00 uur werd het 2 minuten stil.
Het was indrukwekkend deze stilte in verbondenheid met elkaar, een bemoedigend
moment in de Coronatijd. Het zou mooi zijn
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in de grote Petrustuin. Leve het stuifmeel.
Maar tussen kerk en stoep staan nog veel meer
plantjes waarvan wij geen goed idee hebben
omtrent hun waarde voor de insectenwereld.
We vragen het aan de bijenhouder die zijn
bijenkasten in de tuin heeft. Volgende keer
meer over de bijenhouder en zijn activiteiten
met de bijenkasten.

Vaste Vieringen
Zaterdagavond 19.00 uur Mis.
Vooravondmis van de zondag.

Door de Week
Eucharistieviering in de kerk
Dinsdag 9.00 uur
Vrijdag
9.00 uur.

Open Kerk

als we dit volgend jaar kunnen herhalen, maar
dan in een betere tijd en niet op flinke afstand
van elkaar.

De tuinen van de Petruskerk
Ook in deze stille Coronatijd groeit het onkruid
als kool. En dus zouden wij, het Petrus tuinclubje, op een verstandige manier aan de slag
gaan, de een hier en de ander daar.
Er lag een hele berg uitgebloeide bloemetjes,
afgevallen van de prachtige kastanje bij de
kerk, dat ging meteen in de bruine container. Kweekgras? Tsja, dat
moet eruit! Paardenbloemen? Weg…….. nee! Laat
maar staan, goed voor allerlei insecten en de bijen

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat 15 juli en
12 augustus.

Overleden
Riet Biesjot - De Jeu
*18-02-1937 † 13-03-2020
Echtgenote Jan Biesjot
Louise F.M. Niepoth
*15-07-1944 † 18-03-2020
Dries Schilder
*25-01-1930 † 27-03-2020
Echtgenoot van Marti Schilder – Stol
Riek Boeff - van der Voort
*14-06-1935 † 01-04-2020
Weduwe van Frans Boeff
Martinus van der Velden
*2-6-1934 † 13-4-2020
Adrianus Slats
*12-12-1950 † 23-04-2020
Echtgenoot van Carola Slats – Bekken
Petronella G.M. Bakker – Olijerhoek
*16-10-1947 † 02-05-2020
Echtgenote van Jan Bakker.

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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Regio Zuid

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.

Onze protestantse inwoners zijn na 14 jaar vertrokken
In juli 2006 kwamen ze in processie vanuit de
Bevrijdingskerk, in juni 2020, na 14 jaar, gaan
ze weer die kant op, naar een nieuw onderkomen aan de Apollolaan. Echt afscheid nemen
zit er in deze rare tijd vermoedelijk niet in.
Hadden ze het niet naar hun zin bij ons? Zeker
wel, ze voelden zich erg thuis na al die jaren.
De onzekerheid over de toekomst van de RK
kerken in Leiden bracht ze ertoe hun lot weer
in eigen hand te nemen en na een lange zoektocht vonden ze een geschikt onderkomen
elders in Leiden Zuidwest. We zullen ze missen, want ondanks soms wat passen en meten
brachten ze ook leven in de brouwerij. De oecumene kreeg een extra impuls en de maandelijkse Maaltijd Plus, de Vastenvieringen,
de Goede Vrijdagavond en de Pinksterviering
hebben een vast plekje op de jaarkalender gekregen. Dit kwam bovenop de landelijke oecumenische vieringen in januari en september.
Toen zij in 2006 naar de Antoniuskerk kwamen moesten wij afstappen van de viering om
10 uur (weet u het nog?). Toen wij in 2018 in
Zuid de tijden wilden harmoniseren, gingen zij
zonder morren pendelen tussen de voor hen

Laudato Si’
Op 24 mei was het precies 5 jaar geleden dat
de encycliek van Paus
Franciscus ‘Laudato Sí (de
eerste woorden van het
Zonnelied van de Heilige Franciscus) het licht
zag. De laatste maanden
hebben ons er helaas op
gewezen dat we slordig
met Moeder Aarde en haar schepselen omgaan. Alle reden dus om het Laudato Si’ jaar
van de regio Zuid te verlengen! Zodra dat weer
kan, pakken we de draad weer op. Lees meer
over het project op de website www.rkleiden.
nl/laudato-si. Zie ook pagina 2.

Lintjesregen
Het is al maandenlang
kurkdroog, maar toch regende het eind april eventjes in
de Carneoolstraat en de Brederostraat. Daar wonen respectievelijk Ria van Cassel-Lagerberg en Nell
Bodenstaff-Bergers. Beiden nog steeds zeer

onbekende Maria Middelares en de Antonius.
Kortom, beide partijen waren inschikkelijk als
het nodig was. Het overleg dat eens per kwartaal plaatsvond was altijd hartelijk en plezierig.
De gezamenlijke vrijwilligersavonden mochten
er ook zijn! Door alle dierbare herinneringen
aan wat is geweest, willen we na hun vertrek
graag verder met de oecumene in Leiden Zuidwest. Hoe, dat zal de tijd leren.

actief als vrijwilliger buiten de kerk, maar samen met hun inmiddels overleden echtgenoten
vroeger actief in/rond de Leonarduskerk. Het
heeft Zijne Majesteit behaagd beide parochianen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Nog van harte proficiat!

Lam Gods in coronatijd
Veel kon en mocht niet meer, maar er kwamen
ook nieuwe initiatieven. Een paar voorbeelden: veel zelfstandig alleenwonende 80 plussers werden door vrijwilligers gebeld om te
vragen hoe het met ze ging en dat werd zeer
gewaardeerd. Sommigen kregen desgevraagd
ook een gewijd Palmtakje thuisbezorgd.
Ali van Leeuwen schreef voor elke zondag een
overpeinzing die per mail werd verspreid. Ook
op andere manieren hielden parochianen contact met elkaar. Gelukkig zijn er – voor zover
wij weten – geen slachtoffers van het virus te
betreuren in onze gelederen.
We zijn in Regio Zuid in deze stille tijd begonnen met het experimenteren met het uitzenden van vieringen via internet. Dat blijkt niet
eenvoudig maar krijgt vast een vervolg voor
een breder publiek.

Het plan was op Eerste Pinksterdag in een
feestelijke oecumenische viering afscheid te
nemen van elkaar, maar door de coronamaatregelen kon dat natuurlijk niet. Onze eigen PW
Marlène Falke is die dag samen met dominee
Ellis Ezinga voorgegaan in een mooie viering
zonder beminde gelovigen die via internet te
volgen was. Het echte afscheid komt nog wel!
Wilbert van Erp

Voorzichtige opstart vanaf 1 juni
Het zal wennen zijn weer samen te mogen
komen na maanden van gesloten kerken. Niet
helemáál gesloten, want elke woensdagavond
waren de kerken open van 19.00 tot 20.00 uur
om een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon stil te zijn.
Als u dit leest, zijn we weer opgestart met
maximaal 30 mensen in de kerk, op minstens
1,5 meter van elkaar. Vanaf 1 juli mogen het
er maximaal 100 zijn, maar zoveel passen niet
in de Maria Middelareskerk als we 1,5 meter
afstand houden. Zelfs in de grotere Antoniuskerk gaat dat vermoedelijk niet lukken. Het
is dus belangrijk dat u zich aanmeldt als u de
zondagse Eucharistieviering of gebedsviering
wilt bijwonen. VOL = VOL! Hoe u kunt reserveren, dat leest u op het losse inlegvel in dit
blad. Het kan per telefoon of per mail.
Het is even wennen, en niet wat we graag willen, maar dat geldt voor veel zaken sinds het
coronavirus de Nederlandse samenleving trof.
We rekenen op uw begrip en medewerking.
Een eerste stap is ons uw e-mailadres te geven
als we dat nog niet hebben, dat maakt snelle
communicatie zoveel gemakkelijker.

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

Kliederkerk enthousiast ontvangen

Voedselbank zoekt Hamsteraars…

De Regenboog

Verhuur van zalen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties
cursussen bijeenkomsten
Gratis parkeren!
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

www.deregen- Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
Deze creatieve viering voor kinderen
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

en (groot)ouders komt uit GrootBrittannië, waar die Messy Church
Gratis parkeren!
heet. In Nederland zijn er al veel kerken die ‘Kliederkerk’
Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
organiseren. In oktober en februari stonden de verhalen
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
over Jona en de barmhartige Samaritaan
op het programma. De Kliederkerk begint
door kort te kijken en te luisteren naar
het Bijbelverhaal. Daarna kunnen de kinderen en volwassenen samen aan de slag:
met knutselen, puzzelen, en proefjes en
spelletjes doen die allemaal een link met
het verhaal hebben.
Samen ontdekken de
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

deelnemers de verschillende kanten
van het Bijbelverhaal door al hun
zintuigen te gebruiken. Hierna is een
korte viering. Hierin wordt het verhaal nog eens verteld, soms met behulp van de kinderen, die het verhaal
uitbeelden. Samen zingen we een lied
over het verhaal. Aan het einde van
de viering mogen de kinderen een
lichtje aansteken, bij een rode kaars
voor iets waar ze blij over zijn, bij een
gele kaars voor iets waar ze zich zorgen over maken.
Zo brengen we vreugde en verdriet bij God.
Na afloop van de viering genieten we samen nog van
een gezellig hapje en drankje. De Kliederkerk van 7
juni kon helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis.
We hopen dat we in juli of anders na de zomervakantie
weer verder kunnen met deze mooie en creatieve manier
van kerk-zijn. Houd voor de nieuwe datum onze website in de gaten, of neem voor meer informatie contact
op met ds. Mirjam Buitenwerf, tel. 06 40 42 57 89 of via
ds.regenboog@gmail.com.

‘Corona’-nieuws
• Iedere maandag-, dinsdag- en don-

Pastoraal werker mw. W.E.M. Hoogendoorn (RK) (werkdagen: di.
en wo.), tel. 06 51 98 08 88 e-mail pastor.regenboog@gmail.com.
Ds. M. Buitenwerf (PKN) (werkdagen: di., wo. en do.), tel. 06
40 42 57 89, e-mail ds.regenboog@gmail.com.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk .nl

derdag is De Regenboog open van 13.30
tot 16.30 uur voor bezoek aan het Stiltecentrum of het doneren van voedsel
voor de voedselbank e.d.
• We hopen in juni weer met een paar
activiteiten als inloop-koffieochtend
e.d. te kunnen beginnen, voorzichtig,
met kleine groepjes.
• De zondagse vieringen van 10.00 uur
zijn in juni digitaal te vinden via onze

website. Als we de Regenboog op anderhalve meter kunnen inrichten, hopen we
in juli weer vieringen met een beperkt
aantal mensen te kunnen houden.
• Op 16 juli (derde donderdag van de
maand) hoopt pastoor Langerhuizen
weer de maandelijks Eucharistieviering
in De Regenboog te houden.
Zie voor actuele informatie onze website. Daar staat ook elke week een nieuwe ‘corona-column’ van een van onze
pastores vinden, zeer lezenswaardig!

Info bijeenkomst Fidesco

Vastenactie 2020: dank voor uw bijdrage!

Overweeg jij om op missie te gaan naar een
ontwikkelingsland om daar jouw persoonlijke en professionele talenten in te zetten?
Kom dan naar de informatiedag van Fidesco,
die gepland staat op 20 juni van 9.30 tot
17.00 uur. Locatie: Roosenveltlaan 2, 2215 NX
Voorhout. Daar kun je meer te weten komen
over de werkwijze van Fidesco. Ook mensen
die niet direct op missie willen, maar wel
geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom.
Aanmelding graag vooraf via www.fidesco.nl. Gedurende de
dag zijn interessante lezingen over Fidesco en kan samen worden nagedacht of je wel of niet een roeping hebt om op missie
te gaan. Het bijwonen van een Eucharistieviering is onderdeel
van de dag. Wie nu al serieus denkt als vrijwilliger met Fidesco
op missie te gaan, wordt verzocht zijn of haar curriculum vitae
en motivatiebrief te mailen, zodat tussen 16.00 uur en 17.00
uur via interviews een eerste persoonlijke kennismaking plaats
kan vinden. Meer info info@fidesco.nl of 0852 731732.

Johannes en Miriam Witt van
Fidesco hebben ons goed nieuws
gemeld! Ook al zijn de kerkdeuren dicht en konden er geen donaties gedaan worden in mandjes, bussen of collecteschalen,
toch hebben zij voor hun project
in Guinee meer dan € 10.000,binnengehaald. Dat was de
voorwaarde voor Vastenactie om
het resterende bedrag ad € 3.400 bij te leggen. De restauratie in
Guinee is begonnen en als de bedragen binnenkort overgemaakt
worden naar het Medisch Centrum Saint Gabriel (foto) dan kunnen de werkzaamheden voordat het regenseizoen begint worden
voltooid. Door de situatie rond het corona-virus hadden we dit resultaat niet durven dromen. Onze hartelijke dank aan iedereen,
die heeft bijgedragen.
Regina Krowinkel en Lucia de Jeu

MOV HH. Petrus en Paulus-Leiden en Ommelanden
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Oude Rijn 44 b,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerijleiden.nl
www.debakkerijleiden.nl

Onder dit motto startte Diaconaal Centrum
De Bakkerij eind maart een inzamelingsactie
voor de Voedselbank. De inhoud van de pakketten werd allengs schraler sinds het begin van
de intelligente lockdown en ook de Voedselbank
zelf luidde de noodklok. De saamhorigheid in de
stad en omliggende gemeente bleek hartverwarmend. De Voedselbank schreef ons: “We hebben
de afgelopen weken veel donaties ontvangen en

‘Tassen voor Toppers!
In april stonden in het Kinderrechtenhuis bij Stichting JES Rijnland
honderden tasjes met het logo ‘Tassen voor Toppers’ klaar om te worden
verspreid. Tassen met leuke spulletjes
voor kinderen die het niet zo breed
hebben. En met tips om de saaie Coronatijd door te komen. Voor alle leeftijden is wat samengesteld: 0-2, 3-6,
7-9 en 10-13 jaar. Aan de Hooglandse
Kerkgracht vormde zich een vrolijke
stoet om de tasjes te gaan verspreiden.
In groepjes van twee, vergezeld door
de wethouders Marleen Damen en Paul
Dirkse: met geleende bakfietsen en
auto’s. De kinderen waren blij verrast,
wat een pret! Ook werden tasjes afgeleverd
bij de Voedselbank.
‘Tassen voor Toppers’ is
een samenwerking van
JES Rijnland, Diaconaal
Centrum De Bakkerij,
M25 Leiden en Oma
gaat op Stap. Diverse
fondsen hebben de
actie financieel mogelijk gemaakt. Veel dank
aan de gulle gevers!

veel producten, zowel van particulieren als organisaties/instellingen waaronder kerken, moskeeën,
fondsen en bedrijven. We weten
natuurlijk niet hoe het met de
aanwas van nieuwe klanten gaat
lopen.”Namens alle huidige én toekomstige klanten van de Voedselbank: heel hartelijk dank voor uw steun!

Oma gaat (even niet) op Stap
Eind mei verscheen het Jaarverslag
van het project Oma gaat op Stap
2019-2020. Tijdens het schrijven
hiervan werd op 20 maart besloten
dat het bezoeken van ouderen in
de woon- en zorgcentra niet meer
mogelijk was. Tegelijkertijd worden
we ook opgeroepen er te zijn voor
elkaar. Dat is lastig, maar is zeker
wel contact. De meerwaarde Oma
gaat op Stap is dat veel ouderen in
beeld zijn. Alle vrijwilligers hebben
contact gehouden waar dat kon. En
wat gewoonlijk bij ons project hoort:
samen een boodschapje doen, even

Jaarverslag De Bakkerij 2019
In het Jaarverslag van De Bakkerij over 2019 staan
gebeurtenissen die zich afspelen in de wereld vóór
Corona: het ‘oude normaal’ in 2019. Er waren kleurrijke en hoopgevende initiatieven, maar ook de nodige
ernstige zorgen. Minima krijgen minder, veranderingen rond de maatschappelijke opvang voor daklozen,
de sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening voor
ongedocumenteerden. Grote zorgen, die ook zijn
aangekaart in het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij in december 2019. Er zijn
veel zorgen over mensen die het al moeilijk genoeg hebben! En deze Coronatijd
maakt het voor hen er niet makkelijker op. Het Jaarverslag staat op de website.

samen naar de markt gaan,
kan nu betekenen dat de
vrijwilliger even alleen dat
boodschapje doet. Want
ook in coronatijd willen we
er, zij het op aangepaste
wijze, nog steeds voor elkaar zijn. Het Jaarverslag
van Oma gaat op Stap staat
op www.debakkerijleiden.nl.

Rondom...
Hardleers

Foto van Melle van der Wildt

In oktober zijn we in De Regenboog begonnen met ‘Kliederkerk’.
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
Zowel kinderen als ouders zijn erg
2317 ST Leiden,
enthousiast. Ze kunnen sámen
071 521 28 58,
meedoen, op een ongedwongen,
beheerder@
kindvriendelijke manier, samen
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
met andere gezinnen uit de buurt.
De Regenboog
Beheerder: R. van Heyningen

Het nest is weg.
Dagenlang volgde ik twee meerkoeten op de voet bij
het bouwen van hun nest aan de andere kant van de
singel waar ik woon. Mijn werkkamer is op de eerste
etage aan de voorkant; mijn bureau staat aan de
raamkant, dus ik had er goed zicht op. Het was de tijd
van binnenblijven. Mijn blik ging vaak van mijn computerscherm naar de meerkoeten en hun arbeid.
Het meerkoetenpaar had hun nest tegen een in het water liggende boot gebouwd, bij het roer. Leek me niet
zo handig, als mensen met die boot uit varen gingen.
Het was nog geen mooi weer, dus ik hoopte dat de eieren tegen die tijd uitgekomen zouden zijn.
Helaas. Ik zag de schipper op hardhandige wijze het
nest weghalen. Het was kapot. Ik dacht nog, moet ik
dit misdrijf even vastleggen… De meerkoeten zwommen een tijdje wat gedesoriënteerd rond. Toen begonnen ze met een nieuw nest. Op precies dezelfde plek.
Doe nou niet zo dom! wilde ik ze toeroepen. Toen dat
nest klaar was ging de boot op een mooie dag weer uit
varen. Nest weer stukgemaakt. De meerkoeten gaven
niet op! Als de boot er weer lag: weer een nest maken
op dezelfde plek! Kortom ook het derde nest ging weer
stuk. En ook het vierde. Heb respect voor het doorzettingsvermogen van de vogels, maar hardleers is het
wel.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Juni-September 2020
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L A U D A T O Dank U God voor…
		 SI! ...Vuur

Frank en vr ije tieners via Zoom

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

Gebed

Eco-tips deel 6:
Vuur

Kom Heilige Geest,
vul ons hart met het vuur
van Uw liefde.

Het verbranden van
hout in een open
haard geeft veel
luchtverontreiniging
en dus ook voor gezondheidsproblemen..

Om bosbranden te voorkomen is het
beter in de natuur niet met vuur te
spelen of te roken.

Vuurwerk zorgt voor sterke luchtverontreiniging.

...mensen in de steentijd voor het
eerst vuur maakten?

...je bijvoorbeeld hout,
gas of olie,
zuurstof en
warmte nodig
hebt om vuur
te laten ontstaan?

...ook door een bliksem vuur kan ontstaan?

Amen

Dieren en planten in de Bijbel

Slangen en hagedissen
In ons koude land zie je ze
niet zo vaak, maar in het
warme Israël zijn hagedissen bekende dieren. Daar
liggen ze op de rotsen en
muren een zonnebad te
nemen omdat ze koudbloedig zijn en zich eerst
in de zon moeten opwarmen. Hagedissen eten insecten en
zijn dus niet alleen schattig maar ook nuttig. In het
Bijbelboek Spreuken staat dat deze kleine dieren zelfs “tot
in het paleis van de koning doordringen.” Ze komen echt
overal voor!
De slang is ook een reptiel die in de Bijbel voorkomt. Maar
helaas is hij niet zo geliefd als de hagedis. In het Bijbelboek Genesis horen wij het verhaal van Adam en Eva in de
Tuin van Eden. Het was daar een waar paradijs totdat de
listige slang alles verpestte! Hij heeft Eva overgehaald om
de verboden vrucht, van de boom van Kennis van Goed en
Kwaad, te eten. Adam en Eva moesten de tuin verlaten en
de slang werd hun vijand.
In de Bijbel worden mensen soms met slangen vergeleken.
Dat betekent dat ze slecht zijn. Jezus noemt de farizeeërs
“kinderen van adders”. Wist je dat adders geen eieren
leggen maar hun jong levend baren? Dan is een nest van
adders een gevaarlijke plek!

...vuur een symbool van
zuiverheid (heilig vuur) en
liefde is?
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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Elke zaterdagochtend
komen ze bij elkaar via
Zoom: ‘de Franken’, vernoemd naar degenen die
eeuwen geleden het katholieke christendom omhelsden omdat dat het meest
overeenstemde met hun
diepste, veelal tot dan toe
onbewuste idealen.
Buiten het coronatijdperk
komen tieners van 11-15 jaar,
ook vanuit Leiden, maandelijks bijeen in Tilburg, van
waaruit ze samen op pad gaan
met studentenpastoor
Michiel Peeters. De opzet is
om het christelijke beeld dat
de kinderen van huis uit hebben meegekregen, met ándere
volwassenen en leeftijdgeno-

Mattheo

Victoria

ten gaan verdiepen en ‘testen’. En dat
terwijl dat beeld op de middelbare school
vaak wordt geridiculiseerd of minstens
‘buiten het echte leven wordt geplaatst’.
Hierdoor verliezen kinderen uit christelijke gezinnen óf hun geloof – want niet
relevant voor het echte leven – óf gaan er
op een bange, gesloten, geïsoleerde
manier mee om: het is wel mooi,
maar houdt geen stand in de
confrontatie met het echte leven.

Chemie tussen tieners en
volwassenen
Via Zoom wordt gekletst en spel-

TEEN digitale retraite
Pastoor Smith biedt ons een
retraite aan, zodat wij ons
kunnen voorbereiden op onze
nieuwe ontmoeting met Jezus. ‘Retraite’ is een
ander woord voor bezinning
of nadenken. In deze retraite
wordt met ingang van 1 juni
elke dag eerst in 10 minuten
een onderdeel van de H. Mis
uitgelicht met aan het eind
twee vragen over hoe we dit

beleven; aansluitend kun je ook meedoen aan 10 minuten begeleid gebed.
Op www.lodewijkparochie.nl/retraite
kun je de intro op de retraite zien/horen.
De digitale retraite is een mooie voorbereiding op onze nieuwe ontmoeting
met Christus en wij willen jullie – en
als ze belangstelling hebben, ook jullie
ouders – graag uitnodigen om hieraan
mee te doen!
Mariëlle de Vries

letjes gespeeld. En ook
iets gedeeld van de
schoonheid in de wereld
waardoor betrokkenen
zich laten raken en de
betekenis daarvan gaan
zien: schilderkunst,
muziek of een heilige.
Binnen de Franken
(letterlijk: de ‘vrije
mensen’ of ook ‘de dapperen’) zien we tussen
tieners en volwassenen
de chemie ontstaan
waarvan het christendom is gemaakt: de ontmoeting
met mensen die getuigen van het
bestaan van een betekenis die in
verhouding staat tot de uitdagingen van het leven.  Paul van der Lee

WJD en Wereldgezinsdagen
een jaar later
Door het Vaticaan is eind april bekend gemaakt dat de WereldJongerenDagen (WJD), die in 2021 in Lissabon in Portugal (foto) zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld naar augustus
2023. Ook de Wereldgezinsdagen
zijn een jaar later dan gepland: in
juni 2022. Het besluit is genomen
vanwege de huidige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor
de voorbereidingen op beide evenementen wereldwijd, die vaak al meer
dan een jaar van tevoren beginnen.
Te denken valt dan aan het boeken
van vliegreizen en hotels. Ook het
mogelijke risico voor het bijeenbrengen van jongeren en gezinnen speelt
een rol, nu nog niet is te voorspellen
hoe de situatie met het heersende
coronavirus zich verder ontwikkelt.
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Vrijwilliger Lam Gods

Wat doe je precies?
Ik schrijf sinds het begin van de coronacrisis columns
voor de Regio Zuid. Eerder werkte ik in de Antoniuskerk al mee aan gezinsvieringen, Communievieringen, Vormselvieringen en lekenvieringen. Je weet
hoe dat gaat, van het een komt het ander, en ik heb
er altijd plezier in gehad. En of ik nu zo geweldig veel
doe? Mensen zien mij misschien vaak in de kerk. Maar
er zijn ook mensen die heel veel doen maar die je niet
zo vaak in levenden lijve ziet.
Hoe gaan de columns in de praktijk?
Na afloop van de eerste Eucharistieviering op tv
voelde ik me een beetje verloren, miste de parochie
gemeenschap. Toen kwam de gedachte: is er niet een
manier om toch met elkaar verbonden te zijn? Met
Eva Kessler heb ik het idee van een column besproken, ze was gelijk enthousiast, ook Jan Akerboom, hij
beloofde het op zondag op de mail van de Lam Gods
te zetten. Samen met Eva bespreek ik het onderwerp
en zij zorgt voor het gedichtje en het plaatje erbij, we
willen mensen ook iets meegeven. Na een paar dagen
bekijkt Jan het geheel, al of niet met commentaar,
en zet het op de ‘Zondagmorgen’-mail. De eerste columns mailden we naar de mensen van de Lam Gods,
later vroeg Marlène Falke of ze ook naar de Petrus en
de Hartebrug konden. Of we doorgaan na de crisis?
We zien wel!
Waarom doe je dit?
Ik hou van organiseren en anderen daarin betrekken.
Mensen bij elkaar brengen, niet alleen voor de gezelligheid maar ook om de ander te laten weten: je mag
er zijn, jij hoort er ook bij. Aandacht hebben voor
een ieder vind ik heel belangrijk, net als Jezus op zijn
tocht door Palestina. Je kunt iemand een kopje koffie geven maar je kunt er ook iets aardigs bij zeggen.
Mensen iets meegeven waar ze verder mee kunnen
als het even niet meezit. Het geloof geeft mij daarbij
rust en structuur.
Wat drijft je?
Het geloof in Gods goedheid en de goedheid in mensen. Je moet wel bij je gevoel blijven. Voelt iets goed?
Dan is het meestal ook goed. Dat heb ik van thuis
meegekregen en dat hebben wij onze kinderen ook
geleerd.
Pinksteren?
Een prachtig feest. De heilige Geest is voor mij nooit
moeilijk of ingewikkeld geweest. Hij is mijn inspiratiebron. (Glimlachend): Als kind keek ik al op Pinksterochtend uit het raam om te kijken of het waaide. Dat
deed het zelden, maar het feest was er niet minder om.
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Bijna 9 miljoen inwoners van
Nederland geloven in wonderen.
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10.00 EV Latijn - pastoor Smith

11.15 EV - pater Van Ulden
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toor Broeders
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09.30 EV - pastor Kuipers
MM S14
TRAA
worden gemarkeerd met een
19
symposium in De Goede Herder
20 en met een feestelijke viering in
09.30 EV - pater Kortekaas ANT 21 de Sint-Petruskerk. Door de uitbraak van corona zijn de feeste24 lijkheden uitgesteld tot later dit
jaar. Nader bericht volgt!
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Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

DR. KORTMANNSTRAAT

U IS

Dinsdag 7 juli, dinsdag 4 augustus en
dinsdag 1 september 10.00 uur: EV

Vieringen in de periode van 13 juni tot en met 13 september 2020

Jubileumviering pastoor
Broeders uitgesteld

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
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WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

TIBDEBOER.NL

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

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl

DE BOOG
Nieuw bij De Boog

Andere actuele boeken

Uit de grond van ons hart - “Wat staat ons
te doen? We moeten in de eerste plaats weer
luisteren naar de oproep van God: ‘Weest heilig,
want Ik, de Heer uw God ben heilig’ (Lev 19,2)”. Een
boek over de priesters, maar voor alle gelovigen.
Benedictus XVI, Kardinaal R. Sarah, 112 blz.
€ 14,50

Paus Franciscus, sleutels tot zijn denken - Zijn
leven, zijn roeping, zijn verkondiging: Jezus Christus, evangeliseren, volksvroomheid, dialoog. Door
een Argentijnse kennis van hem. Tweede vermeerderde druk. Aanhangsel met zijn catecheses
over het Onzevader. M. Fazio, 160 blz. € 12,50
– E-boek € 7,50

Voor de Christen die mens wil worden - “Je
bent jong. Je bent katholiek. Soms voelt het alsof
je een vreemdeling bent in een maatschappij waar
de standaard levenswijze op belangrijke gebieden
haaks op het katholieke geloof staat. Hoe ga je ermee om?” Hartverwarmend. Paul Graas, 124 blz.
€ 9,75 – E-boek € 5,00

Ik ben geheel de Uwe, bloemlezing uit het
dagboek van Zuster Faustina Kowalska Tegen deze heilige (1905-1938) zei Jezus: “Jij
bent de secretaresse van mijn barmhartigheid. Ik
heb je uitgekozen voor die taak”. Met een korte
biografie, commentaar en relevante bijlagen. M.G.
Manglano, 168 blz. € 13,50, E-book € 8,75

Fake nieuws ontmaskerd, de verborgen geschiedenis van het christendom - Vanaf jaar
nul tot heden. Feiten tegen beeldvorming naar
recent wetenschappelijk onderzoek. Helder en pakkend geschreven, goed onderbouwd, vol verrassende inzichten. Duitse bestseller. M. Lütz,
320 blz. € 17,50 – E-boek € 9,75

Christus komt langs (voorheen Als Christus
nu langs komt) - Achttien preken van de stichter
van het Opus Dei over de liturgische tijden en
de belangrijkste feesten, met veel tips voor het
dagelijks leven. Nieuwe vertaling. Zeer verzorgde uitgave, met kleurenillustraties. 320 blz.
Aanbieding van € 14,75 voor € 9,95 –
E-book € 8,80

Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl
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