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Van crisis naar kans: Hoop - Houd stand - Bid

Sociaal is toch eigenlijk, géén
afstand …? Maar het was een
wereldwijde ervaring, en dit is het
helaas op veel plaatsen nog steeds.
“De pandemie maakte ons allemaal
evenzeer kwetsbaar”, aldus de rondzendbrief Humana communitas van
22 juli van de pauselijke Academie voor het leven. “Gezamenlijke
kwetsbaarheid vraagt om internationale samenwerking, en het besef dat
een pandemie niet weerstaan kan
worden zonder een adequate medische infrastructuur, die wereldwijd
voor iedereen toegankelijk is.”
Zo ligt er in de crisis ook weer een
kans besloten.

Wat is de taak van de parochie?
Ook is er een brief van de Congregatie van de Clerus verschenen over
de vraag, wat de taak van de parochie is in de wereld van nu? Want ook
hier zijn we in een crisis, een ‘iden-

Foto pauselijke Academie voor het leven

Dit nieuwe seizoen is een soort overgang
van crisis naar kans. Het was en is een tijd
van crisis, in het groot en in het klein. Daarnaast kwam er ‘een sociale afstand’ (een
‘social distance’). Wat een vreemd begrip.

titeitscrisis’. “Paus Franciscus herinnert ons er aan dat “de parochie
de aanwezigheid van de Kerk in een
bepaald gebied is, een omgeving om
Gods Woord te horen, om te groeien
in het christelijk leven, voor dialoog, verkondiging, caritatieve
ondersteuning, aanbidding en vieren, en hij bevestigde dat het ‘een
gemeenschap van gemeenschappen’
is.” (uit nr. 27).
“De parochie is een gemeenschap
bijeengebracht door de heilige
Geest om het Woord Gods te verkondingen en nieuwe kinderen van God

Heilig Vormselviering(en) op zaterdag 7 november
We zijn blij dat we kunnen aankondigen
dat onze bisschop mgr. Van den Hende op
zaterdag 7 november weer naar Leiden
komt voor onze vormelingen. Een groep
van ongeveer 34, onder wie ca. 8 volwassenen, ontvangt het heilig Vormsel die
dag om 16.00 uur in de Petruskerk. U zult
begrijpen dat we door corona beperkt zijn

in onze zitplaatsen, vandaar dat er niet
veel vrije plaatsen zijn voor extern publiek. We proberen alle vormelingen en
aanhang in één viering te bedienen, maar
mocht dit door corona-maatregelen niet
lukken, dan komt er een tweede viering
met de bisschop om 19.00 uur. Het is nog
niet bepaald voor wie en waar.

voort te brengen bij het Doopvont.
Bijeen rond de pastoor, viert de parochie de gedachtenis van Lijden, Dood
en Verrijzenis van de Heer, geeft getuigenis van het geloof in de caritas, leeft
in een voortdurende staat van missie,
en draagt er zorg voor dat niemand
wordt buitengesloten van de reddende,
leven gevende boodschap.” (uit nr. 29)

Verandering van mentaliteit
Het document geeft heel goed aan dat
het niet gaat om een agenda met
activiteiten, maar om een verandering van mentaliteit. De parochie is er
om te evangeliseren, of ze “verkalkt,
wordt een fossiel” (uit nr. 17).
Alles komt samen in dit mooie woord
van Sint Paulus dat we als leidraad
voor het nieuwe seizoen kiezen
(Romeinen 12,12): Laat de hoop u blij
maken, houdt stand in de verdrukking,
volhardt in het gebed.
Namens het Pastoraal Team,
pastoor Smith

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 82 14 70 91.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, open
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB
Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres:
Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Zusters aan de
Herensingel

Grenzen en mogelijkheden van digitalisering

Op 11 augustus stond prominent in het Leidsch Dagblad
dat de kerk aan de Herensingel volgend jaar grondig wordt opgeknapt en dat er “nonnen komen
wonen”. Hoog tijd om u als meelevend parochiaan bij te praten.

Door de coronacrisis zijn we noodgedwongen versneld in ons proces
van digitalisering. Vergaderen met
elkaar via de computer.

Het is een oude wens van onze
bisschop om ook in Leiden een orde
van religieuzen een plek te geven.
In het bisdom is die wens al eerder in
vervulling gegaan in Den Haag,
Rotterdam en Dordrecht. De bisschop
wil daarmee een impuls geven aan
het kerkelijk leven met een duidelijk
gezicht naar de maatschappij. Dus
niet alleen bidden, maar ook werken:
‘Ora et labora’. Het gaat om zusters
uit Indonesië van Jezus, Maria en

Jozef (JMJ), die daar vooral in scholen en ziekenhuizen actief zijn.
Hun werk zal diaconaal van aard zijn,
maar dat moet allemaal nog verder
worden besproken. Hun werkterrein
wordt de hele parochie, en niet
alleen de omgeving van de Herensingel waar de diaconale nood overigens
hoog is. Al met al een ontwikkeling
om erg trots op en blij mee te zijn!
Ze gaan wonen in de pastorie van de
Josephkerk die tot voor kort werd
verhuurd aan studenten en die in
slechte staat verkeert.
Wilbert van Erp, vicevoorzitter
HH. Petrus en Paulusparochie
Lees verder op pagina 5. (red.)

Babyhuis aan het Steenschuur geopend
Na een jaar voorbereiding en een jaar bouwwerkzaamheden is in september het Babyhuis naast de Lodewijkkerk geopend. Stichting het Babyhuis
huurt de 1e, 2e en 3e verdieping voor een relatief lage huur van de parochie.
Op de begane grond is een multifunctionele parochiezaal gecreëerd.
De verbouwing is bekostigd door de parochie met financiële hulp van
Provincie Zuid Holland en verschillende fondsen waaronder Fonds 1818,
Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Vogelgezang en de Mr. Paul de Gruyter
Stichting. Het pand heeft meer dan 10 jaar leeggestaan en was in zeer slechte
staat. Nu is het pand in ere hersteld met respect voor het monument en levert
het op zowel financieel, geestelijk als maatschappelijk vlak een positieve
bijdrage.
In het huis biedt de stichting opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving.
Stefan Tax, penningmeester HH. Petrus en Paulusparochie en projectleider Babyhuis
(In het komende nummer meer over het Babyhuis, red.)

Servantclass
Servantclass is een Masterclass voor
missionaire leerlingen. Wil jij groeien
in je geloof, en Jezus beter leren kennen, en Zijn plan met jou volgen? Ben
je hongerig naar meer kennis van God,
Kerk…? Verlang je ernaar dat anderen
die schat ook ontdekken? Dan is dit
aanbod wellicht geschikt voor jou! Een
jaar investeer je tijd, energie en aandacht in ons katholiek geloof, samen
met een groepje anderen. Je krijgt er
veel voor terug. We starten in septem-

En Hij sprak tot hen: “Komt, volgt Mij, Ik
zal u vissers van mensen maken.”

ber en eindigen in augustus 2021.
Wil je meer weten, informeer bij Bas
van Pampus pw, pwbasleiden@gmail.
com of 06 52 24 68 26.

Catechese- en gebedsbijeenkomsten
via de computer. Ja, zelfs koffie drinken en gemeenschapsvorming via de
computer...

Bron crossroadrotterdam.nl

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Alpha-online: onderlinge band
sterker dan verwacht
Ik moet zeggen dat ik aanvankelijk
vrij sceptisch was toen we startten
met de Alpha-online-cursus. Want je
ziet elkaar op afstand, via de computer. Vooral het niet samen eten en
koffie drinken, maakt dat je de
gemeenschapsvorming mist. Dit
gemis blijft, maar het is minder groot
dan ik dacht. De cursisten
bleken een sterkere band met elkaar
te hebben dan ik verwachtte. Via een
groeps-whatsapp wordt er nog steeds

wel en wee met elkaar gedeeld. En de
grote winst is dat we vooral nieuwe
en andere mensen bereiken. Mensen
van buiten onze parochiegrenzen. En
is het ons daar vooral niet om te doen
bij Divine Renovation? Roepen onze
paus en de nieuwe evangelisatie ons
juist daar niet voor op? Onbeperkte
mogelijkheden dus. Bijna qua doelgroep.

Fake News ontmaskerd
In het boek ‘Fake news ontmaskerd’ –
De verborgen geschiedenis van het christendom door de Duitse bestsellerauteur
Manfred Lütz worden vele fabels doorgeprikt en beelden genuanceerd die door
de meesten van ons als onomstotelijke
waarheden worden aanvaard.
Zijn boek is een protest tegen het
stelselmatig vertekenen van de historische waarheid. Het nuanceert
het beeld van de betrokkenheid van
katholieken bij de inquisitie, heksenprocessen, slavenhandel, Jodenvervolging en meer misstanden.
Kortom, dit boek geeft een heel
ander beeld over de Kerk en de kerkgeschiedenis dan de indrukken die
wij hierover hebben meegekregen.
Eerlijk wordt erkend dat de Kerk en
de christenen dingen hebben gedaan
die onmogelijk in overeenstemming
zijn te brengen met de essentie van
het christendom – maar dit recht-

vaardigt nog niet een
onjuiste en her en der bewust vertekende beeldvorming over de geschiedenis van het christendom en van
christelijke instituties. De vraag die
overblijft, is echter beklemmend: kan
de waarheid ons nog iets schelen, of is
beeldvorming het enige dat telt? Met
een variant op een bekende uitspraak
uit het Evangelie (vgl. Joh. 18,37)
kunnen we zeggen: wie voor de waarheid is, hoort de stem van dit boek.
Geautoriseerde ingekorte recensie van het
boek van vertaler Ronald Valk. Het boek is verkrijgbaar bij Stichting De Boog, zie advertentie elders in dit blad.

Persoonlijke ontmoeting blijft
onvervangbaar
Maar er ligt een duidelijke grens bij het
persoonlijk ervaren en ontvangen, vermoed ik. Bidden met elkaar via beeldschermen op afstand, bijvoorbeeld, is toch
anders dan een live-gebed met elkaar in
een kerk, eventueel met een hand op de
schouder. En toch kan de heilige Geest
overal doorheen werken. Maar de persoonlijke ontmoeting blijft nodig en onvervangbaar. God zij dank!
Bas van Pampus, pastoraal werker

In gedachten
Gebed tot Maria
Maria wij weten dat U
ons bijstaat in elke nood
en ook dat Uw Zoon U niets weigert
Uw voorspraak bij Hem is zo groot
ontelbare keren heeft U geholpen
bij ziekte, bij pijn en verdriet
wij bidden nooit tevergeefs
U vergeet onze zorgen niet
de kleine onzichtbare vijand
laat nog steeds veel mensen lijden
vraag daarom Uw lieve Zoon Jezus
ons spoedig ervan te bevrijden
“Wees Gegroet Maria”
bidden wij dagelijks tot U
wij blijven op U vertrouwen;
help ons Maria ……. vooral nu!
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - September | Oktober 2020
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Bijbelverhalen in zand

Meters hoge beelden, levensecht gemaakt
H. Teresa van Avila: “Solo Dios basta,”

Vervolg van pagina 2

De zomer is naast een
vakantietijd voor ons,
als Team, ook een periode van voorbereiden. De extra tijd die
we hebben, omdat er
bijna niet wordt vergaderd, om te lezen, te
studeren en materiaal
verzamelen voor het
nieuwe seizoen.

Opknappen van dit Rijksmonumentale pand moet dus sowieso
gebeuren en gaat tonnen kosten. Het kerkgebouw zelf (ook
Rijksmonument) is een paar jaar geleden grondig aan de buitenzijde gerestaureerd en vooral wind en waterdicht gemaakt.
De rest moest nog gebeuren en het parochiebestuur heeft in
nauwe samenwerking met het bisdom een enorme subsidie
binnengesleept van 2,6 miljoen euro voor het opknappen en
verduurzamen van zowel kerk als pastorie en parochieruimtes. Wonderen gebeuren dus nog steeds en de komst van de
zusters was een factor van belang!

“Wie God heeft, ontbreekt
niets”

In 2017 begon Aad Peters, de bekende poppen-speler, dit megagrote project. In Elburg werden 3 loodsen in
gebruik genomen, er werd zand gestort en zandartiesten van
over de hele wereld kwamen prachtige sculpturen maken.
Er werd veertien maanden aan gewerkt.

Reis door de tijd
Het is een reis door de tijd, waarin het actuele thema ‘vluchteling’ centraal staat. De eerste vluchteling was immers Kaïn. Zo
reis je vanuit het paradijs met Adam en Eva, via de ark van
Noach, Mozes, de uittocht uit Egypte, naar het nieuwe Testament, waar we Maria en Elisabeth tegenkomen en Jezus met de

vrouw bij de put (foto
boven) en zo verder. De
sculpturen zijn meters
hoog en levensecht
gemaakt. Zeer indrukwekkend om te zien.
Toren van Babel
Op bordjes en een plattegrond wordt uitgelegd wat er te zien is en welk Bijbelverhaal er
wordt uitgebeeld en een tekst om over na te denken.

Een aanrader!
Het is echt een aanrader voor jong en oud! En zeker ook heel
geschikt voor het Misdienaars-uitje! Vanwege de coronatijd
moet er vooraf worden gereserveerd, het voordeel hiervan is dat
het daardoor erg rustig was en wij alle tijd en ruimte hadden de
sculpturen te bekijken en na afloop konden genieten van een
heerlijk drankje in het restaurant van de expositie.
Voor meer informatie: www.zandverhalen.nl. (Het hele jaar
open.)
Harriët van Dijk

Presentatie Compendium aan mgr.
Liesen, bisschop
van Breda

Tot ons ‘huiswerk’ behoorde het bijgestelde Compendium voor Nieuwe Evangelisatie. Ook voor het komend jaar is de
‘missionaire parochie’ een belangrijk
speerpunt in ons beleid. We maken daarbij plannen ‘alsof het coronavirus niet bestaat’. Beslist niet
omdat we het virus willen ontkennen en zeker niet omdat we
alle regels en protocollen aan ‘onze laars lappen’. Wel omdat
we ons realiseren dat angst een slechte raadgever is net als
overmoed trouwens.

‘Aan God is de toekomst, kome wat komt’

uitvaartverzorging

BMS Notarissen
Plantsoen 25

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

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
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Gelovig gezien leven we immers altijd al vanuit het besef
niets in handen te hebben. ‘Aan God is de toekomst, kome wat
komt.’ Dus kunnen we maar beter doen wat we altijd doen, ons
geloof vieren in elkaars nabijheid of via de moderne media
verbonden. God lof en dankzeggen voor alles wat we uit zijn
hand mogen ontvangen. En ons gezonde verstand blijven
gebruiken. Ook dat is een gave van de H. Geest. Ons jaar thema is dan ook ‘Van crisis naar kans’.
Met genoegen kunnen we daarom melding maken van de
nieuwe catechesefolder met een bescheiden maar divers aanbod. Verder gaan de kinderen en tieners weer beginnen met
voorbereiding op de Eerste heilige Communie en het H. Vormsel. Jonge mensen bereiden zich voor op het Sacrament van
het huwelijk. En de eerste gesprekken met ouders van toekomstige Dopelingen hebben al plaats gehad.

Opening van het Babyhuis
en komst van zusters
Maar er is nog meer om ons over te verheugen, de opening van het Babyhuis en de
komst van zusters. Zie pagina 2, red.) Hoopvolle tekens van Gods nabijheid in een moeilijke tijd. De heilige
Teresa van Avila, karmelietes, dicht: “nada te turbe, nada te
espante, … solo Dios basta.” We kunnen dat vrij vertalen met:
“Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen … wie God
heeft ontbreekt niets.”
Marlène Falke-de Hoogh pw

Josephkerk en pastorie
worden opgeknapt

We hebben het
maximale subsidiepercentage van
80% gekregen maar
dat betekent dat er
nog 20% ontbreekt.
Daarvoor is een
fondsenwerving
gestart en de eerste
tonnen zijn al toegezegd. Ook het
bisdom draagt
financieel bij want
het ziet immers een
wens in vervulling
Josephkerk, genomen vanaf het nieuwe
gaan. De rest wordt
Singelpark.
betaald uit de reserves van onze grote parochie die nu voor een schappelijk bedrag zowel de kerk als de pastorie opgeknapt ziet worden.

Nog géén besluiten over kerken
In het Leidsch Dagbladartikel van 11 augustus werd gesuggereerd dat het parochiebestuur de afgelopen jaren knopen
heeft moeten doorhakken over welke kerken in Leiden openblijven en welke een andere bestemming krijgen of worden
gesloopt. Er zijn nog géén besluiten genomen, los van het feit
dat niet het bestuur zoiets besluit maar de bisschop op advies
van het bestuur (en andere partijen). Natuurlijk heeft de journalist een punt dat je niet zomaar een kerk sluit waaraan net
voor miljoenen is vertimmerd, maar er zijn momenteel zes RK
kerken in Leiden met elk een eigen verhaal. Daarop studeert
het bestuur al jaren – met oog voor wat er in de stad gebeurt
en waar er krimp zit en waar groei in de geloofsgemeenschappen. Het bisdom denkt hierin actief mee zodat er straks geen
verrassingen zijn. Tot slot: ook de gemeente Leiden gaat een
Kerkenvisie ontwikkelen voor de 27 kerken in de stad, zo
stond 21 juli in het Leidsch Dagblad en ook daar is het parochiebestuur bij betrokken.
We houden u op de hoogte!
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH Petrus en Paulusparochie

www.petrusenpaulusleiden.nl
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Één van ’s werelds grootste binnen-zandprojec
ten is te zien in Elburg. Met zo’n 4000 m3 zand,
tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de
verhalen heel sfeervol tot leven.

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.

Rustige koorden

Helaas zal het nog even voortduren dat we
niet zo maar overal in de kerk kunnen zitten.
Gaandeweg zijn de rood-witte lijnen vervangen door koorden. Het rood-wit gaf de indruk,
zoals de vakantiepater Marc Lindeijer opmerkte, van een ‘crime-scene’. Toch waren we
blij met het snelle gereed maken van de kerk
toen de eerste maatregelen kwamen. De Sint
Joseph was al meteen toegankelijk voor de
aanbidding en de biecht en vele malen veiliger
dan een supermarkt.
Met de koorden heeft alles een ‘rustiger’ indruk. Ook staat niet meer aangegeven waar u
niet mag zitten, maar waar u wel mag plaatsnemen. Met de gezinsbanken en de koppelplekken komen we nu toch rond de 130 uit,
zo niet meer. Omdat er (gelukkig) meer parochianen zijn, blijft aanmelden echt nodig.

Parkeerplaatskoffie
Zolang het nog niet verstandig is om met veel
mensen in een afgesloten ruimte te zijn, drinken we op zondag koffie buiten op de parkeerplaats. Daar is alle ruimte om elkaar te ontmoeten én om de gepaste afstand te houden.
Dus welkom, zolang als het weer het toelaat.

Voedstervader van de Zoon
van God

Jezus heeft maar één Vader, God de Vader.
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Regio Noord

Vorming voor de toekomst – nieuwe focus voor de komende jaren
De omstandigheden in de afgelopen maanden
hebben ons meer bewust gemaakt van het
wezenlijke van ons geloof.
Ook vanuit het Vaticaan, de Congregatie van de
Clerus, is een belangrijk document verschenen:
De pastorale ommekeer van de parochies in
dienst van de evangeliserende missie van de
Kerk (29 juni 2020). “De pastorale ommekeer
is een van de centrale thema’s van de ‘nieuwe
fase van Evangelisatie’ waar de Kerk vandaag
extra aandacht aan moet geven, zodat christelijke gemeenschappen eens te meer centra zijn, die leiden naar een ontmoeting met
Christus.” (nr.3)
Wat betekent dit voor ons? Dat we de komende
tijd onze aandacht richten op vorming voor de
toekomst. Over 10, 20 jaar zullen de katholieke
parochies zijn als vuurtorens en oases in een
nog meer verwarde wereld. De Kerk zal dan
zowel veracht als gezocht worden. Hoe verder

Maar Joseph, die gehuwd was met Maria, werd
de wettige voedstervader van Jezus. Hij moest
“als een vader” voor dit Kind zorgen. Dat heeft
hij trouw en toegewijd gedaan. Deze ‘taak’ is
later, toen Joseph in de hemel was gekomen,
uitgebreid, katholiek gemaakt. Hij zorgt nu ‘als
een vader’ voor iedereen, die een beroep doet
op zijn hulp. Heilige Joseph, bid voor ons.

Extra aandacht voor

• Catechese aanbod zie elders
• 1e Communie De ouders zijn ingelicht over

het ‘inhaaltraject’.
1e Communie is nu op zaterdag 26 sept 15.00
uur Josephkerk, op zondag 27 sept 10.00 uur
Lodewijkkerk en 13.00 uur Petruskerk. Info
pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com
• Pater Pio gebedsgroep en landelijke dag
5 sept, 3 okt, 7 nov en 5 dec, 10.30 – 12.00 uur.
Landelijke dag is dit jaar online op zaterdag
19 sept. 14.00 uur: Mis, inleiding en rozenkrans. Vanuit de Lodewijkkerk. Te volgen via
www.lodewijkparochie.nl
• Rozenkrans: Di - Do - Ro
Vergeet de Di-Do-Ro niet. Elke dinsdag en donderdag rozenkransgebed via Zoom. 20.30 uur.
Het blijft hard nodig. In de oktobermaand dagelijks! Inloggen via www.lodewijkparochie.nl

men van de Christus, de Kerk en de waarheid
afdwaalt, hoe meer onrust er komt. Wat ons
hart werkelijk zoekt, kan alleen de eucharistische Heer bieden en een echt humanisme is
alleen vanuit de drie-ene God mogelijk. Deze
vorming voor de toekomst noemen we ‘3G’:
• Geloofsvorming – over God, de mens, de
verlossing en de Kerk
• Gebedsvorming – leren door het te doen
• Gemeenschapsvorming – generaties onderling en intergenerationeel
Via de digitale nieuwsbrief (die geen vervanging is van de Rondom, maar een aanvullende
vorm van communicatie) zullen we hier stap
voor stap meer over melden. We willen vooral
laten zien hoe het katholieke geloof ons leven
veel rijker maakt en ook de maatschappij en
de levens van zovelen mooier en rijker kan
maken. Omdat het om Christus gaat, God die
ons bemint.
Pastoor Smith

Uit de litanie van Sint Joseph
In een Litanie wordt theologie gebed. Het
ware geloof wordt er in beleden én we wenden ons tot God en de heiligen. De litanie van
Sint Joseph werd in 1909 door de heilige paus
Pius X goedgekeurd. We lichten in de komende nummers enkele aanroepingen wat toe.

• 1 en 2 november

Het hoogfeest van Allerheiligen valt op zondag.
De gedachtenis van Allerzielen is op maandag:
Mis om 9.00 in de Lodewijk en er is een extra
Mis om 19.00 uur in de Josephkerk. Om 16.00
uur gebedsdienst met zegening van de graven
op de Zijlpoort.

Vaste Vieringen
11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst
en crèche-ruimte
17.00 uur Poolse Mis

Woensdag

18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk en
woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk.

ze zo’n beetje door heel Nederland heen gereden, voor zijn inleidingen en in Leiden naar
de vaste adressen voor de ziekencommunie
en een bezoek. In de kerk had ze haar vaste
plaats links voor het priesterkoor.
Tot in Roomburgh heeft ze de pastoor bijgestaan. Ze was altijd blij met een bezoekje, en
de familie en bekenden, haar medezusters uit
Breda, ze vergaten haar niet.

101 is zij geworden. Kraamverpleegster,
Franciscanes, zwemlerares, chauffeuse, dé
zuster van de Lodewijk… Een welbesteed leven, waarin ze meer dan 2500 kinderen op de
wereld heeft gezet en heel wat kinderen leerde ‘boekje lezen’ bij de schoolslag. Ze bereidde
ze voor op de 1e H. Communie en liet de meisjes als bruidjes bij de processies meelopen
onder meer in Kevelaer. Mgr. Vreeburg heeft

Haar 100e verjaardag is nog een echt feest
geweest. Dit jaar was alles anders en ging
de ouderdom meespelen. De nodige mensen
hebben bij haar sterfbed gewaakt. De Heer
heeft haar tot zich geroepen op zondag 5 juli.
Op donderdag 9 juli is de Requiemmis gevierd.
In de Lodewijkkerk blijven we haar en Mgr.
Vreeburg dankbaar gedenken. In de ‘woelige’
jaren van de Nederlandse Kerk hebben zij er
aan bijgedragen dat velen de katholieke koers
konden vasthouden. De vruchten ervan zijn tot
op de dag van vandaag zichtbaar.
Heer, geeft U haar de eeuwige rust en het eeuwige Licht verlichte haar. Dat zij moge rusten
in vrede. Amen.
Pastoor Smith

Lees het stuk over
Vorming voor de toekomst!
op de Josephpagina
Tot de nok toe gevuld
Anderhalve me
ter afstand beperkt in alle gebouwen, dus ook
in kerken, het
aantal bezoekers.
Als iedereen in
de Lodewijkkerk
apart zou zitten,
kunnen er 65
mensen in. Geluk-
kig zijn er veel
gezinnen,
gehuwden en stellen. Die mogen bij elkaar zitten. Zo valt het aantal toch hoger uit. En alle
balkons zijn benut, alle drie! Ook het 2e balkon
bij het orgel, de engelenbak. Vandaar is het
inderdaad ‘de diepte’ in kijken naar het altaar.
Zolang de anderhalve meter geldt, is de Lodewijk dus tot de nok toe gevuld.

Extra aandacht voor
Tridentijnse liturgie terug op
dinsdagavond vanaf 6 oktober
Vanaf 6 oktober is er weer elke dinsdagavond
19.00 uur de H. Mis volgens de Tridentijnse
ritus. Het gaat om de buitengewone vorm van
de Mis die dagelijks gecelebreerd wordt. Omdat het bij deze vorm gebruikelijk is de Communie op de tong te ontvangen, is er tijdens
deze Mis géén Communie-uitreiking. Wel is er
de mogelijkheid ná deze Mis de H. Communie
op de wijze te ontvangen, die de bisschoppen
voor deze tijd aangeven: met het kochliarion
op de hand.

Zondag

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Zuster Maria Magdalena

Regio Noord

Zegen vanaf de
toren – 14 juni
De Sacramentsprocessie
kon niet doorgaan, zoals
voorgaande jaren. In de
Josephkerk werd een korte aanbidding gehouden,
toen nog met maximaal

30 aanwezigen. Daarna liepen pastoor Smith
en diaken Clavel in stilte met het Allerheiligst
Sacrament door de stad naar de Lodewijkkerk
toe. Ook daar was een korte aanbidding, via
livestream, te volgen.
Voorgaande jaren werd de stad Leiden tijdens
de processie gezegend op de Catharinabrug.
Nu is pastoor Smith de toren van de Lodewijk
ingeklommen.
Van bovenaf heeft de Heer zijn zegen gegeven
over de stad en haar bewoners, over de parochie en alle gelovigen.

• (o.a. 1 en 2 nov.) zie de Josephpagina
• Opus Dei
Dames
Heren

6 okt en 3 nov.
16 sept, 21 okt en 18 nov.

Vaste Missen september - oktober
Zondag

10.00 uur

16.00 uur
17.00 uur

Hoogmis Latijn of Latijn / Nl. met kinderwoorddienst en erna koffie
Via livestream te volgen
Aanbidding en biecht
English Mass

Door de Week

Maandag
9.00 uur
Dinsdag
19.00 uur (Tridentijns)*
Woensdag
9.00 uur
Donderdag 9.00 uur
Vrijdag
19.00 uur
Zaterdag
9.30 uur

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 23.00 uur
10.00 – 14.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk en woensdag voor
de Avondmis in de Josephkerk. * Vanaf 6 oktober

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

Basisscholen
RK

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

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

Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.

Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24

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 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
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Agora Leiden | Antonie Duycklaan 10H | 2334 CD Leiden | T071 203 60 45
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

ke

ie

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

ch

GEERS SCHILDERWERKEN

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.

paro

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

rn

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.

Engelen in de Goede Herderkerk
Het Maria-altaar in
de Goede Herderkerk wordt sinds
juli gesierd door
twee engelen die
oorspronkelijk afkomstig zijn uit de
kapel van klooster
De Goede Herder.
Dit klooster stond
tot de jaren zeventig achter onze
kerk. Bij het verlaten van het klooster
zijn de engelen verhuisd naar klooster
Euphrasia te Bloemendaal waar ze bij de zusters in de opslag
kwamen te staan, zwaar beschadigd en niet
meer toonbaar. In 2015 ontving onze parochiekern door bemiddeling van Maaike en Siem de
Groot een aantal bezittingen van de zusters,
waaronder het beeld van de Goede Herder met
schaap (nu naast de entree van de kerk) en
ook deze engelen. Kunstenares Marie Mul-van
der Roest, die deel uitmaakte van de groep
restauratieschilders, heeft zich er vervolgens
over ontfermd. Destijds was zij verantwoordelijk voor de restauratie van het beeld van
Maria en Kind in de Mariakapel. De engelen
heeft ze gerestaureerd in haar atelier, in de stijl

van Fra Angelico. Ze
waren aardig vuil en
dus heeft Marie ze
voorzichtig schoongemaakt. Het afgebroken gedeelte van
één van de vleugels
ontbrak, waardoor ze
een geheel nieuwe
moest maken. Daarvoor had zij gelukkig
de andere vleugels
als voorbeeld. Ze
heeft dat gedaan
met papier-maché,
een
eeuwenoude
techniek die reeds in
de 12e eeuw door de Chinezen als kunstvorm
werd toegepast.

Kerk TV uit De Goede Herder

Thuiscommunie

Sinds begin mei is het mogelijk om alle vieringen vanuit de Goede Herderkerk live te volgen
of terug te kijken via: www.kerkdienstgemist.
nl. Inmiddels is er een flinke groep vrijwilligers
gevormd die bij toerbeurt de techniek van
de uitzendingen verzorgen. Dank aan kosters
Chris Roessen en Michel Coene voor hun inzet
en begeleiding hierbij.

Bij het uitbreken van het coronavirus zijn de
leden van de werkgroep thuiscommunie gestopt met het bezoeken van parochianen die
niet meer in staat zijn om de vieringen in de
kerk bij te wonen. Pastoor Broeders heeft aangegeven dat hij op korte termijn met de vrijwilligers een beleid wil ontwikkelen naar de
toekomst toe.

Hierna heeft zij een grondlaag aangebracht en
toen die ook droog
was de uiteindelijke
schildering en ter bescherming een laag
mat vernis. Marie
vertelt erover: “Geïnspireerd door Fra
Angelico wilde ik de
engelen in zijn stijl
en met zijn kleurge-

bruik schilderen. Nee, gemakkelijk was dat
zeker niet maar wees er verzekerd van dat ik
mijn ziel en zaligheid in deze twee figuren heb
gestopt. Fra Angelico was een beroemd 15eeeuws geschoold kunstschilder die in 1418 toetrad tot het Dominicanerklooster in Fiesole niet
ver van Florence. Zijn werken, zowel op paneel
als fresco zijn sterk religieus van aard ten tijde
van de vroege Renaissance. Hij wist de vroomheid van de heiligen en de heerlijkheid van de
Maagd Maria op een zeer bijzondere manier
tot uitdrukking te brengen door zijn techniek
en vooral door zijn prachtige heldere kleurgebruik. Als ik nu kijk naar het beeld van Maria,
geflankeerd door de engelen, dan word ik heel
blij!”
De Beheercommissie is Marie Mul zeer dankbaar voor haar vele werk en grote toewijding.
Wilt u er meer over weten? Ga dan naar de
website www.colourandpencil.eu.

Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
BC Leystede | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op
Z

O

E

T

E

R

W

O

U

D

E

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Openstelling secretariaat
Ons secretariaat is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend geopend van 9.00 tot
11.00 uur.
Tinie, Ann, Riet en Nettie staan dan voor u klaar
voor alle vragen. Ook kan men dan inschrijven
voor bezoek aan de zondagsvieringen en is
de kerk toegankelijk voor een gebed en een
kaarsje. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.
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Overleden:
16-6

21-6
27-6
24-7

Cornelis Theodorus van Schie (Kees),
76 jaar
Petronella Maria Martina van Diemenvan der Geer (Nel),
94 jaar
Petronella Geertruida Maria KoekZwetsloot (Nel),
80 jaar
Hubertus Johannes Pieterse (Bert),80 jaar
Mogen onze dierbare overledenen
rusten in vrede!

Beheercommissie en
Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Michel
Coene, Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo
Rump.
Pastoraatgroep: Heleen Brouwer, Stephanie
Jägel, Jeaneke van der Hulst.

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
Rondom de Kerk - September | Oktober 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.

Na de vakantie
De vakantie is weer achter ons. Hebben we de
broodnodige rust gevonden? Of is vakantiegevoel door het Coronavirus geheel in duigen
gevallen? Mogelijk is door de waan van de dag
het vakantiegevoel al weer heel ver weg? De
vraag is hoe we verder gaan. Vast weer druk
met gezin, werk, bezigheden binnen en buiten
de kerk. Ik kwam de volgende tekst tegen:
God, geef ons de rust om te accepteren wat
we niet kunnen veranderen, de moed om op
te pakken wat we wél kunnen veranderen, én
de wijsheid om het verschil te zien. Om te leven bij de dag, om te leven bij het moment,
om moeilijkheden te zien als de weg naar rust.
(Vrij naar Gebed van rust van Trevor Hudson)
De woorden rust en wijsheid spreken mij zeer
aan.
Rust, omdat we zo druk dreigen te zijn met
van alles en nog wat. De echte innerlijke rust
vinden we bij God. In de Bijbel staan daarover
vele teksten. Als ik op het woord ‘rust’ zoek,
zijn er 223 vindplaatsen die hierover iets vertellen. Het woord wijsheid spreekt mij ook
aan. Vooral zoals het hier is bedoeld. Wijsheid
om verschillen te zien tussen wat je wel en
niet kunt veranderen. En de conclusie trekken
dat je moet accepteren wat je niet kunt veranderen en oppakken waar je wel invloed op
hebt. Dat is wijsheid. Dat wij vol wijsheid en
rust de komende tijd tegemoet mogen treden.
Margreet Onderwater
Gebedsleider

Restauratie beelden
Mariakapel
Een van de laatste werken die nog behoren tot de herinrichting van de Sint Jan is het
repareren en opknappen van de beelden in de
Mariakapel. Het plan is om hiermee begin september te beginnen. Het werk zal ongeveer 3
weken in beslag nemen. De beeldengroep zal

hiertoe enige tijd niet op
de vertrouwde plek staan.
Op het voetstuk van Maria zal tijdelijk een beeld
van Maria met het kindje
Jezus worden neergezet.
Dit beeld behoort tot het
erfgoed van de Sint Jan,
het is het beeld dat in vroeger tijd in de meimaand
op het hoogaltaar werd
gezet en met hortensia’s
werd versierd. De frequent door passanten en
parochianen bezochte ontmoetingsruimte zal
tijdens de restauratie dus gewoon toegankelijk
blijven. Fijn is het om te melden dat van een
parochiaan een gift werd ontvangen specifiek
voor het in stand houden en opknappen van
de Mariakapel. Deze gift zal dan ook geheel
aan deze restauratie worden besteed.
Hartelijk dank.
Namens de beheercommissie, Aad Berk

Kinderkerk en familievieringen
Ook de voorbereidingen voor kinderkerk en familievieringen gaan weer voorzichtig van start.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van
vieringen voor gezinnen met kinderen stuur
dan bericht naar kinderkerkzoeterwoude@
gmail.com.

Familieberichten
Overleden

Maria van Diemen-de Jong
Cornelia Janson-Dolle

92 jaar
88 jaar

Bankrekeningnummers

Reserveren Sint Jan
Voor de gewone weekendvieringen is het niet
meer nodig om een plaats te reserveren. Door
de 1,5 meter regel zijn er echter maar 50 ‘veilige’ zitplaatsen in de Sint Jan. Voor vieringen
waar de belangstelling normaal gesproken
wat groter is dient het aanbeveling om wel
even te bellen zodat u verzekerd bent van een
plekje. U kunt op vrijdagmorgen tussen 9.00
en 11.00 uur bellen naar 06 83 45 03 07. Indien de telefoon niet is ‘bemand’, spreek dan
de datum van de viering, het aantal personen
waarmee u komt en uw telefoonnummer in.
Wij noteren uw naam op de lijst, en als er geen
plek meer is dan hoort u dat van ons.

Afgestudeerd
Vanaf deze plaats een welgemeende felicitatie voor onze gebedsleider Margreet
Onderwater die, na in 2011 de opleiding tot
gebedsleider te hebben voltooid, nu ook haar
studie theologie met succes heeft afgerond.
Wij wensen Margreet veel succes en bezieling om al het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

Eerste H. Communie en Vormsel
Er zijn nieuwe data geprikt voor de uitgestelde
vieringen van Eerste H. Communie en het H.
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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.

Vormsel. Overleg met werkgroepen en betrokkenen volgt z.s.m. De datum voor de Eerste
H. Communie is voorlopig vastgesteld op zaterdag 3 oktober 2020. Het Vormsel staat in principe gepland op zaterdag 7 november voor alle
kerken in regio Oost.

21-05
29-07

Kerkbijdrage/kerkbalans

NL93 INGB 0002 564 772
of NL75 RABO 0375 304 800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan

Misintenties en overige zaken
NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan
(geef uw misintenties altijd telefonisch of per
post door voordat u per bank betaald, bankafschriften worden maar 1x per maand
door de bank verstrekt).

Weekendvieringen

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

Openstelling Sint Jan

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 voor het aansteken van een kaarsje bij Maria
en voor gebed en bezinning.

Organisatie

Pastoraatgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Chantal de Koning

Beheercommissie

René Goosen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Kees Janson
Meer informatie op www.hhpp-oost.nl/sint-jan.
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Pastoor Broeders
25 jaar priester
Op 10 juni was het 25 jaar
geleden dat pastoor Broeders tot priester van het
bisdom Rotterdam werd
gewijd. Er was een heel
programma bedacht rond
deze heugelijke mijlpaal.
Helaas heeft het coronavirus al deze activiteiten
verhinderd. Toch is de gebeurtenis niet helemaal
ongemerkt voorbijgegaan. Groots vieren kon
dan wel niet, maar klein vieren kon des te beter. In de Laurentius is meegedaan aan het initiatief van regio Oost voor het maken van een
digitaal felicitatieboek. Tijdens de viering van
14 juni was er applaus (in plaats van het zingen van: Lang zal hij leven), bloemen, een fles
wijn en een boekenbon voor de jubilaris. Twee
weken later werd het feest nog eens dunnetjes overgedaan met muziek en koffie met wat
lekkers in de tuin van de pastorie. Het was een
heel gezellig samenzijn. En dit koffiedrinken in
de tuin is meteen het begin geweest van de
nieuwe traditie om na iedere zondagviering,
als het weer het toelaat, koffie in de tuin te
drinken. Er wordt door veel mensen gehoor
aan gegeven.
Marianne Turk

Verplaatsing Heilige Jozef
Eind juli is, onder leiding van Rienus Odijk en Aad
van Boheemen, een heilig Jozefbeeld verplaatst,
vanaf het Dokterslaantje, waar het beeld was terecht gekomen via een aantal omzwervingen. De
ontdekking kwam Rienus Odijk, als buurman, ter
ore. Rienus zit op het secretariaat van de pastorie.
En zo kwam het bij de kerk terecht. Als door een
wonder is de heilige Jozef op een hele mooie plek
in de pastoorstuin achter de kerk komen te staan.
De familie Quint werd hartelijk bedankt voor deze
mooie gift. Hierdoor heeft het beeld een goede plek
gekregen in ons dorp. Ook dank aan Peter Roeling
die de Heilige Jozef met zijn heftruck op de plek van
bestemming heeft weten te krijgen. Aad en Rienus
wikkelden de heilige Jozef in doeken. En zo lekker
liggend op een pallet werd Hij met uiterste precisie
op zijn plek gezet.
Jos van Santen

Unieke originele kerkbanken te koop
Tuinierster erbij
Bij de Heilige Laurentiuskerk is een monumentale tuin waarvan vroeger een gedeelte werd
gebruikt als moestuin. Ook voor de bewoners
van de pastorie. Nadat twee jaar geleden al
een stuk opnieuw wordt bijgehouden is nu
nog een tuinierster opgestaan. Ria Berg-Onderwater is hier met veel plezier een moestuin
begonnen. Van huis uit heeft ze het al meegekregen. Ze hadden een boerderij. En als kind
zijnde had ze het al in de vingers. Zelf een
groentetuin was haar grote wens. En dan nu
bij de kerk, wat wil je nog meer. Een rustige
plek. Zaaien, wieden en oogsten: heerlijk. Ze
werd gevraagd of ze hier wil tuinieren. En zei
meteen: “Graag zelfs. Het is een leuke hobby.
Eerst goed bemesten is heel belangrijk.” Het
groeiseizoen was eigenlijk al begonnen. Maar
er is nog volop aan de groei gekomen.

Na de restauratie van onze monumentale kerk
werd besloten om achterin de kerk een ruimte
vrij te houden. Hierdoor komen nu 4 unieke
oude kerkbanken te koop. Dus als u altijd al
eens in het bezit wilde zijn van een dergelijke
bank is dit uw kans. Misschien in een hal of
andere plek. Misschien hebt u er vroeger zelfs
al eens op gezeten…. Het gaat om vier banken

met elk vier zitplaatsen. In prima staat. Wie
het eerst komt, het eerst maalt! De banken
zijn 2,30 m. lang, 1,00 m hoog en 0,45 diep.
De banken komen op € 150,- per stuk. De
opbrengst komt geheel ten goede van het onder-houd van onze kerk. U steunt dus ook nog
een goed doel. Ze kunnen, indien nodig, worden thuis bezorgd. U kunt contact opnemen
met Aad van Boheemen tel. 06 21 82 16 52.

Familieberichten
Overleden
15 mei
17 mei
28 mei
29 mei
13 juni
25 juli

Cees Luiten
80 jaar
Greet Groenewegen-Overdevest 84 jaar
Wil Hilgersom
78 jaar
Riet Oliehoek van der Pijl
81 jaar
Jan Onderwater
76 jaar
Riet van der Helm-van Vliet
94 jaar.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenkalender van 7 september tot 8 november 2020

De vieringen en activiteiten in de
komende tijd zijn door de coronamaatregelen deels online. Hoe dat werkt,
staat hieronder in het kadertje. Ook digitaal bent u van harte welkom! Opgave
niet nodig, tenzij anders vermeld. De
folder met het catecheseaanbod ‘Geloofsvorming en verdieping’ in het najaar ligt achterin de kerken. Daar staat
nog meer informatie in. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23, jongerenactiviteiten ziet u op pagina 20-21.
We wensen u weer veel inspiratie toe!

Film en Spiritualiteit
De films draaien rond het jaarthema ‘Van
crisis naar kans’: hoop – houd stand – bid …
Rom. 12,12. (Zie pagina 1, red.)
Op vrijdag 9 oktober: The Fault in Our Stars,
Over liefde die sterker is dan ziekte en dood.
Op vrijdag 6 november: Same kind of
different as me,
hoe één simpele
goede daad alles
kan veranderen.
Tijd van 19.30 tot
22.00 uur Plaats Romanuszaal, Lange Mare
79. Het nagesprek is ook via ZOOM te volgen.
Door Marlène Falke-de Hoogh pw. Links naar
de films staan op www.rkleiden.nl. Opgave
is nodig bij hartebrugkerk@kpnmail.nl,
max. 20 deelnemers.

Catechese online via Zoom
Door de Lock down zijn er allerlei mogelijkheden ontdekt om met elkaar in contact te
blijven. Ook voor gebed en catechese. Zoom
blijkt een ideale vorm te zijn. De beveiliging is ge-updatet!
Zoom is heel eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Op je scherm zie je alle andere deelnemers en je kunt met elkaar in gesprek gaan.
Het is zelfs mogelijk om kleinere deelgroepen te formeren! Daarnaast kan de inleider
bij het thema afbeeldingen en films laten
zien, die mooi op je scherm verschijnen.
Inloggen gaat eenvoudig en is gratis. Bij
de eerste keer zal Zoom zelf instructies geven. Een email en nieuw wachtwoord zijn wel
nodig. Daarna gaat het inloggen bijna als
vanzelf. En alle pc’s, laptops en iPads hebben
tegenwoordig een microfoon en camera. Dus
laten we van deze mogelijkheid gebruik maken. Wie voorheen misschien niet zo snel ‘s
avonds naar een catecheseavond toe ging of
kon gaan, kan nu thuis meedoen.

12

Rondom de Kerk - September | Oktober 2020

Alpha: on the spot en online
Tien 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? De mogelijkheden:

van de Petruskerk.
Info en opgave
Bas van Pampus,
06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@
gmail.com.

On the spot met maaltijd

Online via Zoom

Maximaal 7 deelnemers vanwege de 1.5
meter regel. Maandagavond 18.45 tot
21.30 uur. Vanaf maandag 21 september
elke week tot en met 23 november +
zaterdag 24 oktober overdag. Plaats
Petruszaal, Lammenschansweg 40A links

1) Avond
19.30 tot ca. 21.15 uur. Maandagavonden vanaf 21 september tot en met 23
november. Zaterdag 24 oktober komen
we wel bijeen. Plaats Petruszaal, adres
hierboven. Uiteraard met de 1,5 meter

September

Start ‘School van de Gemeenschap’

afstand. Info en opgave pastoor Smith 071 513 07
00 of jhsmithp@gmail.com.
2) Overdag
Dag en tijd worden nog bekend gemaakt. Zaterdag
24 oktober komen we wel bijeen. Plaats Petruszaal,
adres zie hiernaast. Mét de 1,5 meter afstand.
Info en opgave Bas van Pampus, contactgegevens
zie hiernaast.

Vanaf donderdag 10 september beginnen de wekelijkse bijeenkomsten weer van de ‘School van de Gemeenschap’ van Comunione é Liberazione. Er wordt
samen gelezen uit het nieuwe boek van Julián
Carrón, Glinsterende ogen. Wat ontrukt ons aan het
niets? Dit boek is gratis te downloaden van de website https://nl.clonline.org (in het Nederlands en
andere talen). We vergelijken wat we lezen met onze
eigen ervaring, om te kunnen meedelen wat het
mysterie van God in ons bewerkstelligt.
De bijeenkomsten staan open voor alle volwassenen. In principe is de
voertaal Engels, maar vertaling is ook mogelijk. Tijd 20.15 uur Plaats De
Ridderzaal bij de Josephkerk aan de Alexanderstraat 1a. Info en contact
emmafiorina@gmail.com.

Oktober
1 ‘School van Gemeenschap’

07

20

08 Maria Geboorte Feest

21 Start Alpha
Vredesontmoeting

10 Start
‘School van Gemeenschap’

Zie pagina 18

H. Matteüs,

Zie rechtsboven

apostel en
evangelist
Feest

11
12

15 ’School van Gemeenschap’

Zie hierboven
zie hierboven

09

November
16

Allerheiligen

3

17

Hoogfeest

4 Viering feest
H. Franciscus

18 Missiezondag Zie pagina 18

Zie Hartebrugpagina 15

5 Alpha
6

21 Vredesontmoeting Zie pg. 18

4

22 ‘School van Gemeenschap’

5 ‘School van Gemeenschap’

22

7

23

15

23

8 ‘School van Gemeenschap’

24 Alpha-bijeenkomst

16

24 ‘School van Gemeenschap’

17 ‘School van Gemeenschap’
Zie rechtsboven

9 Film en
Spiritualiteit
Zie hiernaast

25
26
27
28 Alpha Zie hierboven

11 Alpha Zie hierboven

Zie hierboven

26 Alpha
27
28 ’School van Gemeenschap’
Zie hierboven

29

Zie linkerpagina

7 H. Vormselviering
Zie pagina 1

25

12

Zie hierboven

6 Film en Spiritualiteit

Zie hierboven

10

Gedachtenis van alle overleden
gelovigen

3

20

Zie hierboven

Zie hierboven

2 Allerzielen

19 Alpha Zie hierboven

14 Kruisverheffing Feest

Zie rechtsboven

Zie hierboven

2

Zie hierboven

13

Zie hierboven

1 Alpha

18

29

13

30

19

30

14

31 Tienermis Zie pagina 20

Basics
van het geloof

Over alles wat je bezighoudt
over het geloof kun je in
gesprek met een persoonlijke
e-coach. Start elke donderdag.
Zie www.HoevindjeGod.nl.
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HARTEBRUG
Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

Echt iets lekkers!

Uw woning verkopen of op
zoek naar een nieuw thuis?
Fides makelaar s staan voor u
klaar om uw woondromen waar
te maken. Kom gerust eens

Regio Zuid

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.30 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.

langs op de L ammenschansweg
76, de kof f ie staat klaar.
TIP: Bereken alvast zelf de

Pater Leo van Ulden 60 jaar franciscaan

waarde van uw huis op
f idesmakelaar sleiden.nl

C.G.J. Onderwater

Crematie- en uitvaartverzorging

BROOD- EN

F i d e s m a ke l a a r s

BANKETBAKKERIJ

Woondromen waarmaken

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

Tel.: 079 - 342 29 06

fidesmakelaarsleiden.nl
info @ f idesmakelaarsleiden.nl

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

071-5168080

Dag en nacht

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

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

DE BOOG

Domènec Melé
Christenen in de samenleving
Inleiding op de sociale leer van de Kerk

Dit boek biedt de lezer
een helder overzicht van
wat wordt genoemd ‘de
grootse verborgen schat
van de kerk’: haar sociale
leer. Politiek en democratie,
het gezin, economie en
arbeid, de ontwikkeling van
de volken, de vrede, de zorg
voor het milieu enzovoort
komen ter sprake.

De KBO is
een moderne
beweging op
katholieke
grondslag ter
behartiging van
de belangen
van ouderen.
De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

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.

Missionaris in Friesland

Domènec Melé, 303 blz.
van € 14,75 voor € 10,50
E-book € 7,00
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.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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Op 7 september 1960 trad Leo van Ulden in
bij de franciscanen. Hij begon zijn noviciaat:
dat was in Hoogcruts (L). Daarna volgden de
studies voor filosofie en theologie, eerst in
Alverna, daarna in Venray waar hij reeds van
1954 tot 1960 het gymnasium had gedaan.
Na Venray volgde weer Alverna.
De op 26 februari 1942 te Leiden geboren
pater was het middelste kind in het gezin van
9 kinderen. Te jong voor de eerste 4 broers en
zusters en te oud voor de volgende 4 broers
en zusters. Daardoor was hij een buitenbeentje
in het gezin. Hij kon zichzelf goed vermaken.
En al vroeg wist hij dat hij priester wilde worden. Van 1950 tot 1954 was hij Misdienaar in
de Sint Petruskerk en het Lidwinahuis. Hoewel
zijn ouders niet echt katholiek praktiserend
waren, mocht hij toch het noviciaat doen.
Echter op een voorwaarde: hij mocht niet binnen 3 maanden weer thuis komen. Zoals we
nu weten is dat ook niet gebeurd. Al vroeg
had hij een voorliefde voor aardrijkskunde en
wist hij alle kanalen in Friesland uit zijn hoofd.
Geen wonder dat hij na zijn priesterwijding
door Mgr. Jan Bluyssen op 14 juli 1967, door de
provinciaal naar Friesland werd gestuurd. Hij
moest daar beginnen in een groot deel onkerkelijk Friesland

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net

Daar moest hij pionieren in een gebied waar
men geen enkele band had met het katholiek
leven. Van 1967-1970 liep hij stage in de parochies Burgum en Gorredijk. Hij richtte daar
de buitenschoolse kindercatechese op voor
het jonge bisdom Groningen (1956) en leidde
vrijwilligers op tot het vormen van parochiemedewerker voor de catechese. In september
werd hij pastoor van de parochie van Gorredijk. Daar hield hij zich ook bezig met zijn
andere liefhebberij: bouw van het orgel en
het klokhuis bij de kerk. De pater is een begenadigd organist en weet veel van orgels en
ook bouwkunst, vooral kerktorens. Naast zijn
parochiewerk liet hij zich ook niet onbetuigd
voor de redding van de Opperlandse Compagnonsvaart bij de Friese meren. Zelfs een brug
is naar pater van Ulden vernoemd. In februari
1983 kwam de benoeming van pastoor van de
parochie Heilige Martinus met zorg voor de
kerken in Blauwhuis, Roodhuis en Heeg. Ook
daar richtte hij een diocesane werkgroep voor
catechese op. En natuurlijk bemoeide hij zich
- kan niet anders - intens met de restauratie

van de kerk, het orgel en het
kerkhof.

Vicaris bisdom Groningen-Leeuwarden
In 1993 benoemde mgr. Möller
hem tot zijn vicaris. Hij bewonderde de bisschop zeer om zijn
visie hoe de kerk er in de toekomst uit moest zien. Tijdens
zijn vicariaat heeft hij nog 2
andere bisschoppen meegemaakt: (nu kardinaal) mgr. W. Eijk en mgr. G.
de Korte. Ook met mgr. J. van den Hende heeft
hij samengewerkt, die toen van 2000 tot 2006
vicaris-generaal was van het bisdom. De Vormseldiensten deed hij met veel plezier, vooral
om het contact met de kinderen en de ouders.

Emeritaat
‘Emeritaat’ mag je bij een franciscaan eigenlijk
niet zeggen. Men wil dienstbaar blijven. Zeker
bij pater Van Ulden. Hij ging het was rustiger
aandoen en vond het ook tijd dat anderen zijn
functies overnamen. Niet te lang op een plek
blijven is zijn devies. Hij verruilde zijn Sneek
voor Voorhout. Werd daar gelijk gardiaan
en meldde zich aan voor assistentie bij onze
parochie HH. Petrus en Paulus. Elke week is hij
voor een weekenddienst in een kerk te vin-

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur Eucharistieviering
Zondag 4 oktober 11.15 uur
Viering feest H. Franciscus. Voorganger:
pater Van Ulden ofm. Aanmelden bij het Hartebrugsecretsriaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

In Memoriam Hans Wijgers

Op dinsdagavond 14 juli overleed Hans Wijgers, na een
kortstondig ziekbed op 93jarige leeftijd. ‘Mister Haarlemmerstraat’ is niet meer.
Als voorzitter van de Haarlemmerstraatwinkeliers heeft
hij zich ingespannen voor
o.a. de feestverlichting en
de intocht van Sinterklaas, en dit financieel mogelijk gemaakt. Hij was filiaalhouder bij Van Dalen
Schoenen in de Donkersteeg. Ook heeft hij enige
tijd in het kerkbestuur gezeten en mede een

den. Tot aan Stompwijk toe. Op een gegeven
moment was Voorhout te rustig voor hem en
verlangde hij toch echt weer naar de stad. In
de pastorie van de Hartebrug kwam ruimte vrij
en met enige aanpassing heeft hij daar nu zijn
eigen appartement. En hier kan hij ook weer
zijn pastorale ei kwijt. Kuieren in zijn geliefde
binnenstad en met mensen in contact komen
en blijven. Zijn lust en zijn leven. Menig keer
per dag loopt hij de kerk in om mensen te ontmoeten. Daar kan hij zijn pastorale ervaring, in
al die jaren opgebouwd, kwijt.
Wij hopen dat hij nog lang in gezondheid
voor kan gaan in de Eucharistie en wij kunnen
genieten van zijn preken waaruit zijn grote
kennis van de kerkgeschiedenis blijkt met
regelmatig een voorbeeld uit zijn Sneekse pastorale ervaringen.
Wim Barning ofs.

financiële actie op touw gezet voor de restauratie
van zijn Hartebrug. Voor zijn verdiensten werd hij
lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook kreeg hij de
gouden speld van de gemeente Leiden. Hans had
graag mensen om zich heen, zeker na het overlijden van zijn vrouw Toos in 2017. De coronatijd van
thuisblijven, vanwege zijn longen, heeft hem geen
goed gedaan. Hij was elke zondag weer blij toch
de Communie te mogen ontvangen. In alle rust en
berusting is hij van ons heengegaan, ook met een
verlangen om weer bij Toos te mogen zijn.
In besloten kring is hij op 21 juli in Rhijnhof gecremeerd. Dat hij moge rusten in vrede.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen
in de kelder van de Hartebrugkerk.
Kijk op www.museumgreccio.nl.
Meer info bij Jan van Loon, tel. 071 514 03 81.

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.

Het Petruskoor
Er is in deze coronatijd veel
te doen geweest over de
zangkoren. En dat hebben
we geweten. Op 12 maart
repeteerden we nog vol
overgave met het projectkoor voor de Paasviering.
Daarna was het gedaan. Zingen was gevaarlijk.
Niemand die daar ooit bij stil
had gestaan. En uiteindelijk
werd ook Pinksteren nog
opzij gedrukt. De koorleden hielden zo goed,
maar ook zo kwaad als het ging onderling contact via mail en WhatsApp. Maar langzamer-

Regels goed opgevolgd
Vanwege de coronamaatregelen werken wij nu
ook in onze kerk met gastvrouwen en -heren.
Meestal leden van de Locatieraad. Het valt ons
op hoe goed mensen de regels accepteren en
zich er aan houden. Al zal het best lastig zijn
niet altijd naar je vertrouwde plek te kunnen.
Ook moet er soms echt gezocht worden naar
een plekje voor een alleengaande. Onze ervaring is dat het eigenlijk een heel plezierige taak
is. Onze dank naar al diegenen die de afgelopen tijd ‘kerken-in-coronatijd’ zo sportief hebben opgepakt. Onlangs kwam er weer een, hopelijk tijdelijke, maatregel bij: het registreren
van naam en contactgegevens. Ook dat wordt
door de kerkgangers goed opgevolgd. Samen
komen we deze moeilijke tijd door! Blijf gezond
en houdt 1,5 meter afstand!
De Locatieraad

De bomen in de Petrustuin
Medio juni was het zover. Enkele bomen in de
Petrustuin waren aan een drastische snoei toe.
Een boomchirurg zorgde op een vakkundige manier voor het uitdunnen van de bomen, voordat
het groeiseizoen zou inzetten en het snoeiwerk
niet meer zou kunnen
plaatsvinden. Dat hij dit
werk dagelijks verrichtte bleek wel uit de be-
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hand beginnen we nu (met richtlijnen van het
RIVM en het bisdom) de draad weer op te pakken. Overigens blijkt corona meer met muziek

hendigheid en snelheid waarmee hij in de bomen klom. Wat een souplesse! Na de snoeiklus
kwam er beduidend meer daglicht en zon tussen de achtergebleven takken door. Wil Witte,
Wilbert Hettinga en het Petrustuinclubje kunnen
terugzien op een nuttige en noodzakelijke klus.

Eerste heilige Communie
In mei kon de Eerste H. Communie niet doorgaan. Nu is de maand september de maand én
van de voorbereidingen én van de viering van
de Eerste H. Communie. Die is in de Sint Petrus
op zondag 27 september om 13.00 uur.

Geen vrijwilligersbijeenkomst
In verband met corona en de daaraan verbonden maatregelen is het dit jaar niet mogelijk
om met onze vrijwilligers een feestelijke bijeenkomst te organiseren. Om deze reden stellen wij de bijeenkomst uit tot een nader te
bepalen datum.

Kerkbalans en Coronatijd
Steun de Parochie met uw gift. Juist nu merken we hoe belangrijk het is om elkaar nabij
te zijn vanuit ons geloof, hoe belangrijk de
naastenliefde is en ons geloof te voeden door
ons gebed en het vieren van de liturgie, nu
gedeeltelijk op afstand in de kerk, via
livestream of de tv. 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 voor uw gift.

te maken te hebben dan we dachten. In het Italiaans is corona namelijk hetzelfde als fermate (ook:
kroon, krans). En een fermateteken in de muziek geeft aan dat
een noot of rust naar believen verlengd mag worden. Over verkorten
hebben ze het nooit gehad.
Velen hebben zich eigenlijk nu pas
met verbazing gerealiseerd dat er
zo gigantisch veel koorzangers zijn.
Nieuwsgierig naar wat dat toch is?
Na de schoolvakantie hopen we
weer op de gebruikelijke wijze te gaan repeteren. Elke donderdagavond kan je dan het
zaaltje 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.

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
Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat 9 september en
14 oktober.

Overleden

Anna van den Berg - van der Zon
*10-01-1933 † 18-05-2020
Jannetje Beerenfenger
*08-08-1935 † 02-06-2020
Echtgenote van de Heer Nour
Desiree Reterink - Bindels
*26-10-1971 † 04-06-2020
Echtgenote van Thomas Reterink
Charel van den Burg
* 27-03-1973 † 05-06-2020
Zoon van A.M.A. van den Burg - Witteman
Johanna Ruiter - van der Made
* 29-07-1927 † 25-07-2020
Weduwe van de heer Ruiter
Pim Perquin
*02-09-1934 † 30-07-2020
Echtgenoot van Maria Perquin – Slierings.

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.

Plannen met gebied Antoniuskerk
Vlak voor de zomervakantie vielen in alle brievenbussen van Leiden Zuidwest folders om aan te kondigen dat het gebied waar ook
de Antoniuskerk (9) deel van uitmaakt herontwikkeld gaat worden.
Al langer is bekend dat het zwembad en de sporthal gaan verdwijnen en een school in hetzelfde gebeid is al gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw. Het parochiebestuur is door ambtenaren
van de gemeente bijgepraat over de procedures en wat de plannen kunnen betekenen voor de huidige eigenaren van de kerk, het
politiebureau en de naaste buren. Het is allemaal nog erg vaag,
maar anders dan
vijftien jaar gele‘Een bord vol vezels’
den toen de ambOp dinsdagmiddag 15 september maken we tenaren ook langs
een voorzichtige herstart van het ‘Buurtinitia- kwamen, lijkt het
tief Zuidwest; dit maal in de Antoniuskerk, van nu wel serieus!
is
geen
14.30 tot 16.00 uur. In verband met corona is Het
de opzet enigszins gewijzigd. Anne Wipkink, geheim dat het
oncologisch diëtiste, presenteert de middag parochiebestuur
onder de titel ‘Een bord vol vezels’. Met een in overleg met
bord vol vezels kun je de kans op verschillende het bisdom stuziektes verkleinen. Voedingsvezels zijn goed deert op de toekomst van de diverse geloofsvoor je! Ze houden je darmen gezond en hel- gemeenschappen en welke Leidse kerken
pen je gewicht op peil te houden. Aan het eind daarbij passen. Het zou een kwalijke zaak zijn
van deze middag scheppen we ons bord vol als de parochie dat niet zou doen. Onlangs
met vezels. Er is ook muziek te beluisteren. U stond in het Leidsch Dagblad dat de gemeente
moet zich, wegens de coronamaatregelen wel
vooraf aanmelden. Dat kan tot en met zondag
Maaltijd Plus
13 september bij Jan Akerboom 06 19 01 99 83
Vrijdag 25 september is de eerste oecumenische
of janakerboom@casema.nl.
avond van dit seizoen. NIET in De Verdieping vanwege het coronaprotocol maar de ruimere Maria
Middelareskerk. Bram van Tol houdt een inleiding
over de vrijmetselarij. Aanvang van de maaltijd is
zoals steeds 18.00 uur. Onze kok Reggy van West
verzorgt weer een smaakvolle maaltijd. U bent
weer van harte welkom maar aanmelden is verplicht via de lijst achterin de kerk of bij Wilbert van
Erp, vanerp@outlook.com of 06 27 05 80 60.

Oecumenische viering
op 20 september
Na het stille vertrek van onze protestantse
broeders en zusters uit de Antoniuskerk is er
extra reden om ze op gepaste afstand weer te
begroeten voor onze jaarlijkse gezamenlijke
viering vanwege de Vredesweek. Details zijn
nog niet bekend maar het zijn altijd inspirerende vieringen. Aanvang 10.00 uur, natuurlijk
in de Antoniuskerk. Vanwege de verwachte
toeloop en het beperkte aantal zitplaatsen op
1,5 meter is aanmelden bij het secretariaat verplicht! Liefst per e-mail, maar per telefoon kan
ook tot uiterlijk vrijdag 18 september 12.00 uur.
Details zie bovenaan de pagina.

Overleden

Op 23 februari overleed op 86 jarige leeftijd
Geertruida Adriana Maria Mank, zij woonde
Jacques Urlusplantsoen.
Op 29 mei overleed Ko Zonneveld, Hij woonde in
De Parelvissers. Eind vorig jaar mochten we nog te
gast zijn op zijn 100ste verjaardag. Ko was lid van
ons koor van 1995 tot 2018 en werd benoemd als
erelid. Ko stelde zijn lichaam ter beschikking van
de wetenschap. Later dit jaar volgt er een viering
ter nagedachtenis.
Op 29 mei overleed Leny van Giezen-van Kampen.
Zij woonde in verpleeghuis Zuydtwijck en werd
89 jaar.
Op 6 juli overleed Ans van der Kwartel (86). Jaren-

Leiden een Kerkenvisie wil ontwikkelen en
daaraan werkt de parochie natuurlijk mee.
Het religieuze culturele erfgoed staat gelukkig op de kaart. Wordt dus vervolgd! Zie ook
pagina 5.

lang was Ans, samen met haar man Sam, als
vrijwilliger actief op het secretariaat van de
Antoniuskerk.
Op 13 juni overleed Nico van der Hulst. Hij woonde
aan de Hoge Morsweg en bereikte de leeftijd 87
jaar. Nico was van 1996 tot 2007 lid van ons koor.
Nog maar kort nadat ze een koninklijke onderscheiding had ontvangen is op 12 juli overleden
Nel Bodenstaff-Bergers, wonende aan de Brederostraat. Ze was met haar man Jan actief in de parochie van de Leonardus aan de Haagweg.
Op 19 juli is op 81-jarige leeftijd overleden
Joke van der Helm, oud-dirigent van het Antoniuskoor. Veel parochianen kennen haar nog. Ze bracht
tijdens haar dirigentschap vernieuwing in het
liederenrepertoire en organiseerde ook uitvoeringen van oratoria door het koor. In de privésfeer
heeft ze veel te verduren gehad, zo bleek ook bij
de drukke Avondwake op 24 juli in de Hooglandse
Kerk (met meer zitplaatsen op 1,5 meter), maar
daar was op zondag in de kerk niets van te merken. Ze was dan altijd opgewekt, goedlachs en vol
enthousiasme en plannen. Ze wist zich tot het einde toe gedragen op adelaarsvleugels.
We ontvingen een overlijdensbericht van
Hans Wijgers, hij woonde aan de Muiderkring en
overleed op 14 juli 2020 op 93-jarige leeftijd. Zie
ook de Hartebrugpagina 15.
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Gouden Regenboog

LOF zoekt donateurs

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

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

Komend jaar, op 5 september 2021, bestaat onze
geloofsgemeenschap 50 jaar en dat gaan we groots
vieren. Aan een mooi programma wordt hard geEmail: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
werkt. Inmiddels is de fondswerving begonnen. He2317 ST Leiden,
lemaal in Regenboogstijl is een groepje dames aan
071 521 28 58,
het haken van regenboogjes geslagen. Ook verzamelen
e-mail (koster):
we wit kaarsvet. In het atelier ‘Uit de kunst’ in de KoKerkelijk Centrum
beheerder@
revaarstraat wordt dat door cliënten van de GEMIVA
De Regenboog
zalen
kcregenboog.nl Verhuur vanomgesmolten
en verwerkt tot prachtige regenboog4-20-50-100-250
Depersonen
Regenboog
www.deregenkaarsen. Op het label van de kaars komt een sticker 50
Vergaderingen
boogmerenwijk.nl recepties
jaar Regenboog. Op 13 september, startzondag, wordt
cursussen
bijeenkomsten
na de viering van 10.00 uur de plannen bekend geGratis parkeren!
maakt voor het komend seizoen. Dan zal ook het startBeheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
sein gegeven worden voor de activiteiten rond 50 jaar
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Gratis parkeren!

Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Kerkelijk Centrum

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

Beheerder: R. van Heyningen
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

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

Regenboog en kunt u de kaarsen en
gehaakte regenboogjes kopen.

Vieringen in Corona-tijd.
Onze geloofsgemeenschap heeft in de hele periode van
de ‘lockdown’ haar zondagse vieringen kunnen uitzenden via youtube. Sinds 5 juli kunnen we weer bij elkaar
komen in de Regenboog om 10.00 uur. We werken nu met
streaming waardoor ieder die niet kan komen of toch
nog afstand moet houden, mee kan vieren. Opgave voor
vieringen kan via een digitaal formulier op de website.

Elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur koffie inloopochtend. Met mooi weer zitten we buiten in de
kerktuin. Elke donderdagochtend vanaf 10.00 uur
kan er onder deskundige leiding gezellig worden gehandwerkt. Medio september hopen we ook weer gespreksgroepen en andere activiteiten op te kunnen
starten Voor actuele informatie zie onze website. Op
zaterdag 12 september is de Verenigingendag in de
Winkelcentrum De Kopermolen, van 12.00 tot 16.00
uur. Ook De Regenboog geeft daar acte de présence
met onder meer kinderactiviteiten zoals de ‘kliederkerk’. Van harte uitgenodigd even langs te lopen!
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

Achter de Regenboog lag een stukje
onverzorgd en vervuild ‘gemeentegroen’. Geen gezicht, vond menigeen. Rond 2011 ontstond het plan om
er een (openbare) kerktuin te maken.
Een plan dat paste in het streven van
De Regenboog om meer naar buiten
te treden, en er iets voor de wijk te
betekenen. Vanaf het begin was het
de bedoeling om een echte ‘Kerktuin’ te maken. Er zijn
dan ook planten die in de bijbel voorkomen of waaraan
Bijbelse legenden zijn verbonden zoals: Salomonszegel
(foto), Sint Janskruid, Lievevrouwenbedstro, Mariatranen, Judaspenning. Er is ook een kleine kruidenhoek
met onder andere rozemarijn, salie, tijm en marjolein. In de 9 jaar dat de tuin
nu bestaat, is een klein paradijsje ontstaan. Een heerlijke plek om (op Coronaafstand) koffie te drinken. Wanneer we in de tuin aan het werk zijn, zo eens per
twee weken, krijgen we veel positief commentaar en wekelijks lopen er Merenwijkers een ommetje in onze Kerktuin. Ook U bent er van harte welkom!

Vredesontmoeting 2020
Het verhaal van de ander. Daar gaat het over
bij de jaarlijkse vredesontmoeting van De
Bakkerij, in het kader van de Vredesweek
van PAX Nederland. Immers, “verschil is niet
een probleem dat moet worden opgelost,
maar een kwaliteit die aan vrede kan bijdragen.” Vier sprekers gaan op deze stelling reageren met wat hen raakt, inspireert, maar
ook wat hen angstig of onzeker maakt.

Al luisterend willen we zo van elkaar leren en
een brug slaan naar de naaste die ons anders
en vreemd is. U bent van harte welkom op de
Hooglandse Kerkgracht op maandag 21 september van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden
verplicht in verband met de coronamaatregelen; dat kan via info@debakkerijleiden.nl
o.v.v. Vredesontmoeting en het aantal personen. Er is ruimte voor 80 deelnemers.

Wereldmissiemaand oktober 2020 ‘Gelukkig de vredestichters’
Op 18 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’
(Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op
de Niger en Nigeria. Niger en Nigeria waren
lange tijd, samen met buurlanden in de
Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam
samenleven van mensen van verschillende
18
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religies en etnische groepen. De laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan.
Islamitische terreurgroepen breiden zich
over steeds meer landen uit. Toch zijn er
stemmen van hoop, van zusters, priesters,
en andere katholieken die zich actief inzetten voor vrede tussen etnische groepen.

lijke Vreemdelingen Voorziening in Rotterdam. Ook
werden bewoners van perspectiefwoningen van de
Stichting Uitgeprocedeerde
Vluchtelingen Leiden in
hun huisvesting bedreigd.
Sommigen moesten hun
woonruimte al eerder verlaten. LOF helpt partners
van De Bakkerij met de
financiering van de allereerste levensbehoeften van

LOF: gezamenlijke inzet nodig

Onze Kerktuin

Activiteiten

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

LOF, het Leidse Ongedocumenteerden Fonds, is een
nieuw initiatief van diverse
organisaties in Leiden. Het
ontstond eind mei naar
aanleiding van de abrupte
sluiting van de Bed-, Baden Broodvoorziening aan
het Maansteenpad. Hierdoor
kwam een aantal illegalen
midden in de coronacrisis
op straat te staan. Men werd
verwezen naar de Lande-

Help mee en geef aan Missio Pauselijke
Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer
info www.missio.nl.

“Zorgwekkend,” zo noemt De Bakkerij de situatie rond de ‘ongedocumenteerden’ in Leiden. Wethouder Marleen Damen meldde medio juli dat er geen signalen zijn van illegalen op straat in Leiden na de sluiting van de Bed-, Bad- en
Broodvoorziening Leiden. De Bakkerij stelt dat ex-bewoners nog steeds regelmatig contact zoeken voor steun, omdat ze door maatregelen rondom het coronavirus moeilijk klusjes kunnen vinden. De Bakkerij en partnerorganisaties
betreuren een ‘hoekige communicatie’ hierover met de gemeente. Ze roepen op
tot een gezamenlijke inzet voor deze kwetsbare groep, met de herfst en een mogelijke ‘tweede coronagolf’ in aantocht.

ongedocumenteerden. De groep
die een beroep doet op noodhulp
is, zeker sinds eind mei, in Leiden
zorgwekkend gegroeid. Bijdragen
zijn dan ook welkom op rekening
NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Leiden, o.v.v. LOF.

Rondom...
Vervreemdend

Record aanvragen
Zomerbonnen 2020

Balievrijwilligers
gezocht (M/V)

Samen met Stichting
Urgente Noden Leiden
(SUN Leiden) reikte De
Bakkerij dit jaar 4565
boodschappenbonnen
van € 10,- uit. Dat is
ruim 1200 meer dan in
2019 en betekent een
ongekende toename
van ruim 36%. Deze Zomerbonnen zijn,
zeker in deze lastige tijden, een welkome
aanvulling voor huishoudens die moeite
hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
Door bijdragen van fondsen en particulieren konden we aan alle aanvragen voldoen.

De Bakkerij zoekt een vaste ba
liemedewerker voor een dagdeel per 14 dagen, en ook oproepkrachten. Zij gaan bezoekers ontvangen, aanmelden en
doorverwijzen naar de instellingen in het gebouw. Ook
nemen ze de telefoon aan. Je
moet een gastvrije instelling
hebben, stevig in je schoenen staan en voor langere tijd
beschikbaarheid zijn. Meer informatie bij Tamara Breton en
Chantal ter Haar, 071 514 49 65
of info@debakkerijleiden.nl.

‘Oma gaat op Stap’ zoekt maatjes
Langzaam en voorzichtig aan zoeken we onze oma’s en opa’s weer op. Gelukkig
kunnen we ook weer samen naar buiten. De Bakkerij zoekt nieuwe
‘maatjes’ voor zulke uitstapjes. Wie toch al graag wandelt kan
zo ook iets betekenen voor mensen met (beginnende) dementie. Wat beweging, wat frisse lucht, het maakt zo’n
verschil, een kort ommetje is al geweldig. Maar ze
zijn ook blij met gewoon even een praatje, telefoontje of kaartje. Info bij Paula van Kalmthout,
pvankalmthout@debakkerijleiden.nl.

Al een hele tijd zag ik, ruim voor de
corona-uitbraak, regelmatig op de televisie een spotje van de Partij voor de Dieren voorbijkomen. Filmpjes van politieke partijen worden
kort voor het journaal van zes uur uitgezonden. Dat
journaal kijk ik altijd als ik thuis ben, en volg daarna
het actualiteitenprogramma ‘Een Vandaag’. Intussen
zorg ik voor het avondeten. Het filmpje van de Partij
voor de Dieren is een animatie: je ziet gemene zwarte
hoofdjes op pootjes die het overspringen van virussen van dieren op mensen verbeelden. De animatie
begint met het ziek worden van dieren: kippen, varkens, die veel te dicht op elkaar zitten en elkaar aansteken. Daarna springen virussen over op mensen.
Wim T. Schippers is de voice-over, verbeeld door een
uil. Er komen allerlei virussen voorbij die van dieren
op mensen overgaan, de zgn. zoönosen: bijvoorbeeld
Q-koorts, via geiten (met veel besmettingen, zieken
en doden), SARS (een voorloper van Corona), Vogelgriep en zo meer. Ook zie je beelden van het ruimen
van miljoenen kippen, geiten en varkens. Elke keer
heb ik gefascineerd zitten kijken naar dit maar enkele minuten durende filmpje. Ook corona is een
zoönose.
Ik begrijp inmiddels heel goed wat Marianne Thieme,
oud-fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren bedoelde met de woorden, die ál haar bijdragen in de
Tweede Kamer afsloten: “Overigens ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.” Wat vervreemdend aan het filmpje is dat er een
vrolijk roaring twenties-muziekje onder zit.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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DE

Jong Katho liek organiseert weer een

Gelukkig,

door dapper te zijn!

Hoe ben ik dapper?

In de bergrede vertelt Jezus de mensen de meest
belangrijke dingen voor een goed leven. Degenen die
in hun leven volgens God en Jezus willen leven, worden tot op de dag van vandaag door deze rode draad
geleid. Zoveel mensen wilden naar Jezus luisteren
dat Hij op een heuvel ging staan zodat ieder-een Hem
goed kon horen. Toen begon Hij te vertellen over
gelukkig zijn. Deze toespraak heet “De Bergrede” en
is ook vandaag nog de basis voor een gelukkig leven.

Dapper zijn
Zit je dit jaar in een nieuwe klas en vind je het een klein
beetje eng? Ben je soms bang voor het donker of een
bezoek aan de tandarts? Dan moet je dapper zijn! Een
ander woord voor dapper zijn is moed hebben. Dan kun
je dingen doen ook als je bang bent. Het lijkt moeilijk
maar als je weet dat God je bijstaat, wordt
het makkelijker.

Dapper zijn betekent:
de moed hebben om dingen onder ogen te
zien die eng of moeilijk zijn.
door moed
te hebben
om een
vriend die
gepest wordt te beschermen, help je je
vriend en verdien je ook het respect van
anderen.

Jongeren in
de leeftijd
vanaf 15 jaar
kunnen van
vrijdag 29 tot
en met zondag
31 januari
2021 opnieuw
naar een

je bent dapper als je blijft
voetballen, ook al ben je niet
een van de beste spelers.

zijn. Saul, de koning van de Israëlieten, leende David zijn helm
en harnas. Zijn zwaard maakte
hij vast aan zijn riem. Maar alles was te groot en zwaar. “Die
heb ik niet nodig,” zei David. Hij
pakte zijn slinger en koos vijf ronde
steentjes uit de beek.
Goliath zag David aankomen en riep:
“Kom maar hier als je durft! Ik voer
je aan de wilde dieren!” Toen Goliath dichterbij kwam, deed David
een steen in zijn slinger en gooide hem naar de
reus. De steen trof Goliath zo hard in zijn voorhoofd dat hij bewusteloos op de grond viel.

Start catechese
van de Goede
Herder
De catechese van de Goede
Herder gaat in september
weer van start. Met de huidige maatregelen in acht genomen, zijn er dit jaar weer
4 groepen in de leeftijd van
1,5 jaar tot 12 jaar. De bijeenkomsten zijn op woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur, in
de pastorie van de Joseph.
We vragen uw gebed voor
komend catechesejaar. Meer
info www.catechesevandegoedeherder.nl.
Petra Tax

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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We gaan weer samen beginnen!
Zaterdag 31 oktober wordt
weer een TienerMis gehouden
in onze regio. Om 19.00 uur
zien we elkaar, met kapelaan
Boris Plavčić, in Oegstgeest in
de H. Willibrordkerk. Voor het
verdere programma en meer informatie, mail naar tieners@
rkjleiden.nl.

m de Vr
o
i
d

Fons
Vermeulen (75)
Vrijwilliger Sint Petrus

Wat doe je?
Ik zit nu zo´n 20 jaar in de jaar in de werkgroep
MOV, Missie, Ontwikkeling en Vrede, sinds een
paar jaar heet die MOV-diaconie. Onze voornaamste activiteit is de organisatie van de boekenmarkt. Naast boeken verkopen we daar ook CD’s,
grammofoonplaten en DVD’s. Daarnaast breng ik
‘Rondom de Kerk’ rond in mijn wijk.

De WJD@Home werden in 2019 voor
het eerst gehouden op Ameland voor
jongeren die niet deel konden nemen
aan de Wereldjongerendagen in
Panama. WJD@Home was met ruim
honderd deelnemers een groot succes. De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Er gaan twee bussen rijden, die
jongeren op verschillende plekken in
het land oppikken.
Samen een weekend op een eiland,
met strand en zee, mooie gesprekken, catec hese van de bisschoppen
en de ruimte om in deelgroepjes met
leeftijdgenoten te praten over je geloof. Je ontmoet de mensen weer die
je eerder zag bij een WJD en als je
voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrienden die ook gelovig zijn. Het
belooft een hele ervaring te worden.
In je dagelijkse leven kom je er niet
altijd aan toe om na te denken over
je geloof en dingen die jij belangrijk

vindt in je leven. Op Ameland heb je
daarvoor straks alle tijd.
“Getuig van je geloof, desnoods
met woorden”
Wat wil jij in het groot en in het klein
bijdragen aan de samenleving vanuit
je geloof in Jezus? Denk bijvoorbeeld
aan duurzaamheid en zorg voor de
schepping, of zomaar ongevraagd
iets aardigs doen voor iemand.
“Getuig van je geloof, desnoods
met woorden”, zei paus Franciscus.
Het thema van de WJD@Home is
van paus Franciscus en is een van
de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in
Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel
u aan tot getuige van wat u gezien
hebt.” (Hand. 26,16). Opstaan voor
je geloof, investeren in je band met
God en in beweging komen voor je
naaste, dat is waar dit weekend over
gaat. Er komt een mooi en inspirerend programma. Binnenkort volgt
meer informatie over aanmelding.

Vriendjes van Franciscus

Door de Golven
Grace woonde met haar vader in een vuurtoren bij de Engelse
kust. Vroeg in de ochtend keek ze uit het raam van haar
slaapkamer en zag dat een schip op de rotsen was gelopen
en de mensen aan het verdrinken waren. Maar de storm
was zo heftig dat de reddingboot niet kon uitvaren. Grace
en haar vader besloten zelf de mensen te redden. Samen
roeiden ze in hun eigen boot door de hoge golven richting de
rotsen. Bij het schip aangekomen, hield Grace de boot in evenwicht terwijl
haar vader de mensen in de boot hielp. Toen roeiden ze terug naar de veiligheid van de vuurtoren.
Door haar moed werden die nacht veel mensen gered. In Nederland zijn de vrijwilligers van de
KNRM 24 uur per dag beschikbaar om mensen uit het water te redden. Schepen van de KNRM kwamen in 2017 2.119 keer in actie, daarbij werd aan 3.521 mensen en 78 dieren hulp verleend.

WJD@Home!

WJD@Home op Ameland.

je bent dapper door aan je ouders te vertellen dat je ergens bang voor bent.

David en Goliath
Lang geleden waren de Israëlieten tegen de Filistijnen aan
het vechten. Onder de Filistijnse soldaten was een
man die Goliath heette.
Iedereen in het Israëlitische
leger was bang voor hem
want hij was een reus van
drie meter hoog! “Wie wil
met me vechten?” brulde Goliath. Maar niemand durfde
het aan. Niemand? Er was
wél iemand: David de kleine herdersjongen. De
soldaten lachten hem uit. “Dat is onmogelijk!”
zeiden ze. Maar David wist dat God bij hem zou
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Kinder Hoek

Onze catecheseclub ‘Vriendjes van
Franciscus’ heeft als motto’ Liefde
voor God, liefde voor elkaar en liefde
voor de natuur. De bijeenkomsten
zijn boeiend en interactief.
Dit jaar is ons thema ‘Laudato Si’:
wij gaan de handen uit de mouwen
steken voor de natuur! De club is
bedoeld voor kinderen van groep 5
tot en met groep 7 maar broertjes
en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. Dit jaar beginnen wij met een
aantal praktische sessies op de zon-

dagochtend na de Mis.
Op zondag 6 september gaan wij
de kinderen van de Hartebrugkerk
helpen bij het opfleuren van het
pleintje. Bij mooi weer gaan wij ook
ploggen. En zet zondag 4 oktober in
je agenda, de feestdag van de heilige
Franciscus en dat gaan we uiteraard
vieren! In september staat het programma voor de rest van het jaar op
de Hartebrugwebsite.
Meer info bij Victoria, vj.twist@
kpnplanet.nl.

Hoe gaat dat in de praktijk?
De eerste zaterdag in de maand hebben we met
de werkgroep onze inbrengochtend. Mensen
brengen boeken en andere zaken langs, en we
vergaderen dan meteen, gezellig, bij de koffie.
Mijn rol is het prijzen van de boeken. Ik denk dat
ik daar gemiddeld een ochtend per week mee
bezig ben. Ik zet voor in zo’n boek naast de prijs
ook altijd in welk jaar we het hebben binnengekregen, dan houden we een beetje zicht. Het is
leuk werk, ik zie heel veel verschillende boeken.
De opbrengst van de markt gaat naar het onderhoud van de kerk, en ook naar goede doelen als
‘De Bakkerij’, die hiermee bijvoorbeeld de
gezamenlijke Kerstmaaltijd kan betalen voor
daklozen, of het Babyhuis. Het afgelopen voorjaar ging de markt helaas niet door vanwege de
crisis rond het coronavirus, we hopen dat het komend najaar wel kan.
Waarom doe je dit?
Ik vind het belangrijk dat het kerkelijk leven
doorgaat en dat het geloof wordt doorgegeven.
Ik deed dat op het Bonaventura-college als
leraar ook altijd al, dan las ik bijvoorbeeld rond
Kerstmis in de klas het Kerstevangelie voor. Dan
zeiden ze wel eens: “U ben toch geen godsdienstleraar?” ”Nee”, antwoordde ik, “maar ik sta er
wel achter.”
Maar los hiervan is dit ook gewoon een leuk clubje mensen. Als je weet dat er iemand ziek is, dan
breng je even een bloemetje.
Wat drijft je?
Het geloof. Erg mooi vind ik daarbij altijd de
‘toevalsmomenten‘. Het bekende ’Tolle, lege!’
van Augustinus bijvoorbeeld. Die bidt tot God en
dan hoort hij dit zingen door een kind. Hij volgt
dit ’neem en lees’ op, slaat de Bijbel op en leest
het eerste wat hij tegenkomt. Dat is Romeinen
13: 13-14: “Leef niet in ontucht en losbandigheid, volg de Heer na met zuiverheid in je hart.”
Dat is voor hem genoeg. Zijn ‘Confessiones’ zijn
trouwens prachtig om te lezen.
Rondom de Kerk - September | Oktober 2020
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 5 september tot en met 25 oktober 2020
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Regio Oost

St. Josephkerk
H. Lodewijkkerk
		
A4

Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

N2 06

Regio Noord

September

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 6 oktober, dinsdag 3 november en
dinsdag 10 december 10.00 uur: EV

LA
DO M

EG
ERW
GE

JAN
KOE
NEN
WEG

U IS

EN
ERME

N2 06

DH

IJN
ER
UW

AT

RA

STA

ST

BURCHT

TORENMOLEN

EE

N2 06

BR

JAN
KOE
NEN
WEG

STIL
LE M
AR
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

STRAAT

NI E

Liturgiekalender

AN
LA

ME
R

LEIDERDORP

23

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

Wilt u meer weten over begraven of over de mogelijkheden
van asbestemmingen op Rhijnhof? Kijk dan op de website
of maak een persoonlijke afspraak.
www.rhijnhof.nl | info@rhijnhof.nl | 071 - 532 06 09

Openingstijden gedenkpark: maandag t/m vrijdag: 9.00 – 17.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur.

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

Crematie va.

Begrafenis va.

€ 3.999,-

€ 4.250,-

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

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Ondersteuning

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

Rooms-katholieke identiteit

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

T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over
diverse voorzieningen:
KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Vrijwilligers

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

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