PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | September 2020 |

Hoop doet leven | ‘Met de pandemie en haar gevolgen voor ogen, dreigen velen de hoop te verliezen.’ Zo begint Paus Franciscus op 26 augustus zijn wekelijkse catechese. Een stevige aanhef waarmee hij de situatie in de wereld duidt.
Een zin die te groot en te zwaar is voor de 1,5 meter-samenleving waarin wij
ons bevinden. En toch… ook bij ons groeit een zekere weerstand, niet uit dwarsigheid maar uit verlangen naar het gewone oude vertrouwde. In het vieren van
ons geloof en in ons leven van alledag. Van ons wordt echter nog even geduld
en volhouden gevraagd. Juist als kerken hebben wij een voorbeeldfunctie te
vervullen. Een collega verwoordde dat recent met ‘Wij willen geen deel van het
probleem maar van de oplossing zijn’. Hoe dat op te brengen? De paus antwoordt: ‘In deze tijden van onzekerheid en angst nodig ik allen uit de gave van
de hoop die van Christus komt, te aanvaarden.’ Tot het weer als vanouds is
moge we weten Jezus als tochtgenoot te hebben. Hij is onze hoop, en hoop die
doet leven.
Marlène Falke, Belhamel van Zuid
Corona-update
We volgen uiteraard de coronarichtlijnen van de overheid, zoals ook het bisdom
die vermeldt op zijn website. Hieronder enkele aanvullingen uit onze kernen.
Hartebrug | Het is niet langer nodig u vooraf aan te melden als u naar de mis
wilt komen. Registreren bij binnenkomst in de kerk is voldoende, dat wil zeggen
uw naam, telefoonnummer en/of emailadres op een lijst vermelden. Dat hoeft
echter niet als u zich vooraf hebt aangemeld. Dat kan nog steeds tot vrijdagavond 19.00 uur via hartebrugkerk@kpnmail.nl. Uw naam wordt dan alleen
aangevinkt, wat de doorstroming bij binnenkomst bevordert.
Lam Gods | Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Wel echter voor de Oecumenische viering op 20 september (zie het artikel verderop).
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Petruskerk | Vooraf aanmelden hoeft niet meer. Wel dient u zich te registreren
bij binnenkomst in de kerk. Let er op dat u alleen plaatsneemt op een plek met
een groene stip. Voor twee mensen uit één huishouden zijn er plekken met een
groene en witte stip naast elkaar. Bent u met meer, ga dan steeds twee aan
twee zitten. De banken waar u niet kunt zitten, zijn nu gemarkeerd.
Eerste H. Communievieringen op 27 september
De Eerste Communievieringen zijn dit jaar op zondag 27 september: in de Hartebrug om 11.15 uur en in de Sint-Petruskerk om 13.00 uur (dit jaar niet in de
Lam Gods). Met inachtneming van de coronamaatregelen gaat de voorbereiding weer verder. Voor de kinderen van de Petruskerk zijn er vier voorbereidingsmiddagen: woensdag 2, 9, 16 en 23 september, van 14.30 tot 15.30 uur in
de Petruszaal aan de Lammenschansweg. Voor de kinderen van de Hartebrug is
de voorbereiding op 23 september om 16.30 uur in de Hartebrugkerk. De ouderavond voor kinderen van de Sint-Petrus is op maandag 7 sept van 20.00 21.00 uur in de Petruszaal en voor de kinderen van de Hartebrug op dinsdag 15
sept om 20 uur in de Romanuszaal. De ouders van de communicantjes hebben
een brief ontvangen met alle informatie. Contactpersoon is pastoor Smith:
jhsmithpr@gmail.com / 071 513 0700.
Alpha on the spot en online: drie mogelijkheden
De Alpha-cursus gaat weer beginnen. 10 weken het geloof verkennen: uitleg - gesprekken – ontmoeting. Wie is God? Wat is
geloven? Hoe kan ik de Bijbel lezen? Is bidden te leren? Wat
doet de H. Geest? Biedt het geloof echt steun? Waarom is de
Kerk er?
Een kleine groep zal in persoon samenkomen en er zijn twee online-opties.
On the spot met maaltijd
Maximaal 7 deelnemers vanwege de 1,5 meterregel. Maandagavond 18.45 –
21.30 uur. Start 21 sept, elke week t./m 23 nov. plus zaterdag 24 oktober overdag. Petruszaal, Lammenschansweg 40a, links van de Petruskerk.
Info en opgave: Bas van Pampus: 06 52 24 68 26 / pwbasleiden@gmail.com
Online via Zoom
1) Avond 19.30 – ca. 21.15 uur. maandagen vanaf 21 sept. Afronding 23 nov.
Info en opgave pastoor Smith 071 - 513 0700 / jhsmithp@gmail.com
2) Overdag Dag en tijd worden nog bekend gemaakt.
Info en opgave: Bas van Pampus: 06 52 24 68 26 / pwbasleiden@gmail.com
Zaterdag 24 oktober komen alle deelnemers gezamenlijk bijeen: Petruszaal,
Lammenschansweg 40a links van de Petruskerk, Leiden.
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Pater Van Ulden 60 jaar franciscaan
“Leo van Ulden is al zestig jaar broeder
Willibrord, een gezalfde modelbouwer
boven het damesondergoed: ’Je moet
je visioenen durven laten zien’” Met
deze gedurfde kop luidde zaterdag 22
augustus het Leidsch Dagblad het verhaal van de dag in over ‘onze’ pater Van
Ulden. Op 7 september is het namelijk
60 jaar geleden dat pater Van Ulden intrad bij de Orde van de Minderbroeders die we beter kennen als de Franciscanen (OFM). Daarmee maakt hij al meer dan een halve eeuw deel uit van een
wereldwijde broederschap gesticht door Franciscus van Assisi (1182-1226). Een
orde die zich kenmerkt door eenvoud, zuiverhuid en aandacht voor de meest
kwetsbare mensen. In zijn handelen, spreken en preken is pater Van ulden een
minderbroeder pur sang. Hoewel hij niet afkomstig is uit een kerkelijk gezin
heeft het geloof en de kerk hem altijd getrokken. Hij herkent zich dan ook in de
woorden van de profeet Jeremia 1.5: ‘Voordat ik je vormde in de moederschoot,
had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij
gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ Bij zijn intreden ontvangt pater
Leo de kloosternaam Willibrord. In zijn leven en werken heeft hij deze naam,
Willibrord apostel der Friezen, letterlijk en figuurlijk waargemaakt. Het grootste
deel van zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht onder de Friezen om na
zijn emeritaat met een tussenstation terug te keren op Leidse bodem.
Naast dat hij zich met hoofd, hart en handen nog altijd inzet voor de Heer en
zijn Kerk, zijn het ook zijn vaardige handen die torens en trams met grote precisie nabouwen. Wonende naast de Hartebrugkerk is hij bij tijd en wijle ook
graag de klokkenluider. Ook klokken en uurwerken maken deel uit van zijn
brede deskundigheid. Maar denk niet dat deze hobby hem maken tot een pastor met de klok in de hand. Als het even kan maakt hij tijd om te luisteren naar
zorgen en zonden, verhalen en ervaringen. Regelmatig is hij al dan niet in pij te
betrappen in de Hartebrugkerk, waar hij vaak even binnenloopt. We mogen
dankbaar zijn dat pater Van Ulden, gelijk de profeet Jeremia, steeds weer jazegt op de roepstem van God en meer dan een celebrant alleen ook een pater
ter plaatse is.
Pw Marlène Falke
Wilt u pater Van Ulden feliciteren? Het adres is: Haarlemmerstraat 106 2312
GD Leiden. Op zondag 6 september wordt zijn jubileum gevierd in de mis van
11.15 uur in de Hartebrugkerk. Graag aanmelden: hartebrugkerk@kpnmail.nl.
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MIVA-collecte voor Rohingya-vluchtelingen
Eind augustus vindt normaal gesproken de
jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Omdat vanwege de coronacrisis niet op de gebruikelijke
manier kan worden gecollecteerd, doen wij
een beroep op u om de MIVA-collecte 2020 te
steunen door uw bijdrage per bank over te
maken. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor
de aanschaf van ambulances voor medische
zorg in de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, in Bangladesh waar zo’n
700.000 Rohingya verblijven, mensen die in 2017 zijn verdreven uit Myanmar.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.
MIVA, onder vermelding van ‘collecte 2020’.
Herstart buurtinitiatief Zuid-West

Op dinsdagmiddag 15 september maken
we een voorzichtige herstart van het
‘Buurtinitiatief Zuidwest; dit maal in de
Antoniuskerk, van 14:30 tot 16:00 uur. In
verband met corona is de opzet enigszins gewijzigd. Anne Wipkink, oncologisch diëtiste en lid van het organisatiecomité, presenteert de middag onder de
titel ‘Een bord vol vezels’. Er is ook een
muzikale bijdrage van Annemarie Vos op
piano. U moet zich (i.v.m. corona) wel
vooraf aanmelden: dat kan t/m zondag
13 september bij Jan Akerboom 0619019983 of janakerboom@casema.nl.

Welkom bij het Petruskoor
Langzamerhand beginnen de koren – met richtlijnen van het RIVM en het bisdom – de draad weer op te pakken. Na de schoolvakantie gaat het Petruskoor
weer repeteren. Elke donderdagavond kan je de Petruszaal naast de Petruskerk binnenstappen om te ervaren wat daar nou zo leuk aan is. En…. vooraf
reserveren is niet nodig. Na zoveel maanden moeten we allemaal in zekere zin
opnieuw beginnen. Gewoon doen dus.
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Vredeszondag – Oecumenische viering in Antoniuskerk
Op 20 september begint de vredesweek 2020
met het thema ‘Vrede verbindt verschil’. Het is
alweer voor het derde jaar op rij dat er gekozen is voor een thema waarin verbinding centraal staat. Dit jaar is er speciale aandacht voor
de verschillen in cultuur en religie die er tussen
mensen bestaan. In een samenleving waarin
we te maken hebben met een grote diversiteit
aan culturen en religies, is vreedzaam samenleven niet altijd gemakkelijk. Verschillen in
morele opvattingen, maar ook in de dagelijkse
omgang en manieren van leven, zorgen nogal
eens voor wrijving en onbegrip. Verschillen
kunnen echter ook verrijken, je iets nieuws leren of beter doen beseffen wat
voor jou van waarde is. In deze coronatijd lijken veel onderlinge verschillen naar
de achtergrond verdreven. Het virus maakt geen onderscheid en treft iedereen.
Ook voelen we verbondenheid en is er veel solidariteit: samen komen we erdoorheen. In de Vredesweek kunnen we deze nieuw gevonden solidariteit vieren. Tegelijk blijft het nodig om daar waar vrede nog ontbreekt, met hoop en
vertrouwen hieraan te werken. Traditiegetrouw openen of sluiten we de vredesweek met een oecumenische viering, dit jaar op 20 september in de Antoniuskerk. In verband met de corona-crisis is vooraf aanmelden nodig; dat kan
uiterlijk tot en met vrijdag 18 september 18:00 uur, bij voorkeur per e-mail op
secretariaat@lamgodsleiden.nl, telefonisch op 071-5310162 mag ook.
We verdelen het aantal beschikbare plaatsen tussen parochianen en gemeenteleden. Mocht er voor u geen plaats
meer zijn, dan krijgt u daarvan bericht. Maar niet getreurd,
we gaan de viering ook ‘live’ uitzenden. Ga daarvoor naar
de website https://leidenzuidwest.protestantsekerk.net/
en klik in de rechter kolom op online kerkdienst.
Maaltijd Plus begint weer op 25 september in de Maria Middelares
Vrijdag 25 september is de eerste Maaltijd Plus van dit seizoen. Vanwege het
coronaprotocol NIET in De Verdieping, maar in de kerkzaal van de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk. Daar is meer ruimte om een groter aantal mensen
te ontvangen. De gastspreker is dhr. Bram van Tol; hij houdt een inleiding over
de vrijmetselarij. Aanvang van de maaltijd is zoals steeds 18.00 uur. Onze kok
Reggy van West verzorgt een smaakvolle maaltijd. U bent van harte welkom.
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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 cultuur. Hebt u een suggestie: mail aan hhpp.regiozuid@gmail.com

Journaliste Carlijne Vos, die al vijf jaar vluchtelingenreportages maakt, in de Volkskrant van 28 augustus:
“En dus volg ik in december 2019 de jongens die hun dagen slijten op het Victoriaplein in Athene en een uitweg uit hun misère proberen te bedenken. Vol
optimisme vertellen ze me hoe ze een vals paspoort gaan bemachtigen of zich
die avond opnieuw Italië in laten smokkelen. En ik wens hun succes. ‘Vanavond
moet het lukken’, zegt een Afghaan die al vijf mislukte pogingen heeft gedaan.
‘Het is bijna Kerstmis, dan zal God toch met me zijn?’
Collectes
Het kerkbezoek is nog niet als vanouds. Veel parochianen zin nog terughoudend
met wekelijks kerkbezoek. Dat is heel begrijpelijk. Extra fijn als u ook onder kerbezoek onze kerkgemeenschap extra wil steunen met uw financiele bijdrage.
Veel dank daarvoor. Uw bijdrage – onder vermelding van ‘collecte’ – blijft heel
erg welkom. Hartebrug: NL29 INGB 0002 5958 00 | Lam Gods: NL09 INGB 0000
5272 47 | Petrus: NL85 INGB 0000 1859 91.
Misintenties
Hartebrug | Elisabeth Sassen-Pieterse, Gé Sassen en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos
Wijgers, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Peter en Tiny de
Goede, Joannes en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Alice van DamSchilder, Ouders Barning-Overduin, Ger Marcellis, Marie José Schils-Rommens,
Margaretha Maria de Geest-Barends, Riet Jongmans-de Winter, Gerrit Neuteboom, Riet de Vriend-van Velzen, Marian van der Krogt-Stokkermans, Karin
Theulings, Elisabeth Meijers-Schaafstra
Lam Gods | Bas Prins, Ans van der Kwartel-de Lange, Catherine Schrama en familie Schrama-de Moel, ouders Van der Heijden-van de Poll
Petruskerk | Gerarda Markman, Pim Perquin, Johanna Ruiter-van der Made,
Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Jenny Giezeman-Bel, Catharina van Loon, Lyda de Vries-van Dijk, Theo van Niekerk, Matthieu van Marwijk
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Familieberichten
Hartebrug | Overleden: 14 juli, Hans Wijgers, 93 jaar. Gehuwd: 15 augustus,
Carmen Echeverria en Bas Waterdrinker. Gedoopt: 30 aug., Sophia Oldenhof.
Lam Gods | Overleden: 12 juli, Nel Bodenstaff-Bergers, 88 jaar; 19 juli, Joke van
der Helm, 81 jaar.
Petruskerk | Overleden: 25 juli, Johanna Ruiter-van der Made, 92 jaar, Lorentzhof; 30 juli, Pim Perquin, 85 jaar, Burggravenlaan; 1 september, Matthieu
van Marwijk, 90 jaar, De Gijselaarstraat.
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
Zie voor de weekendvieringen Rondom de Kerk
Doordeweekse vieringen
dinsdag
Petrus
donderdag
Hartebrug
vrijdag
Petrus
elke 1e dinsdag
Zijlpoort
e
elke 2 woensdag Petrus

09.00
12.30
09.00
10.00
11.00 – 12.00
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kerk, eucharistie
kerk, eucharistie
kerk, eucharistie
eucharistie
open kerk

