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in de

HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

Het eerste wat bij me
opkomt is: het is van alle
tijden. Maar dat is wel wat
vroom, de realiteit is weerbarstig helaas. De coronacrisis duurt langer dan menigeen dacht en trekt diepe
sporen in ons samenleven.

In dit nummer o.a.:
l ’Jaar van het Woord’ 2
l Corona en de kerk 3
l ”Priester onder de mensen” 4
l Activiteitenkalender14
l Wat zeggen de profeten ons?15
l KinderHoek en Jongeren Info24
l Petra Tax 25
l Liturgiekalender26

Allerzielen in
pre-coronatijden op de
begraafplaats
bij De Goede
Herderkerk.

Allerheiligen en Allerzielen in coronatijd
We zijn ‘klaar’ met alle opgelegde sociale beperkingen, maar moeten het
nog wat langer uithouden. Normaliter organiseren we rond deze feesten
op zaterdagmiddag een Open-KerkActie in de Hartebrugkerk. Dat is
doorgaans de best bezochte actie van
het jaar, omdat het aansteken van
een kaarsje goed aansluit bij het herdenken van een overleden persoon.
Helaas kunnen we dat dit jaar niet
doen, want hoe ga je meer dan duizend man op 1,5 m afstand houden?
Veel te hoog risico op besmetting
en je wil als Kerk niet aangesproken
worden op onverantwoordelijk gedrag door openbare gezagsdragers.

Kroonheiligen
De vieringen zelf gaan gelukkig wel
door met de gebruikelijke coronamaatregelen. Er zullen ongetwijfeld
ook coronadoden herdacht worden.
En we kunnen met enige verbeelding
ook kroonheiligen (corona betekent
kroon) aanroepen om ons bij te staan
in deze crisis. Allereerst de twee
grootste kroonheiligen;
Koning Jezus, die
een pijnlijke doornenkroon droeg
Maria, Koningin
van alle heiligen
(en Moeder van hoop, een titel die
onze paus aan haar heeft gegeven).

H. Vormselviering in de Sint Petruskerk
Op zaterdag 7 november worden er 24 (26)
tieners en 5 volwassenen uit onze HH.
Petrus en Paulusparochie gevormd door onze
bisschop mgr. Van den Hende in de Sint Petruskerk. Zoals het er nu voor staat, verdelen we de
groep over twee vieringen om zo min mogelijk

risico te lopen en Vormelingen wel de kans te
geven met de gewenste gasten te komen. Zo
sluit de groep Zoeterwoude/Stompwijk en volwassenen aan bij de avondmis van 19.00 uur en
de rest wordt om 16.00 uur gevormd. Op hoop
Bas van Pampus, pw
van zegen….

En we hebben nog een aantal heilige
vorsten, die een kroon droegen:
H. Lodewijk uit Frankrijk, getroffen
door de pest, ook een nare besmettelijke ziekte destijds
H. Alfred de Grote uit Engeland,
groot geleerde en beschermheer van
kunst en cultuur
H. Ferdinand de derde van Castilië,
vader van 10 kinderen, stichtte veel
ziekenhuizen en veranderde
de moskee in Sevilla in een
kathedraal.
Die broeders en zus hebben
dus wel wat in de melk te
brokkelen in de hemel. Laten we hun
talenten/heiligheid benutten om ons
bij te staan bij onze huidige coronauitdagingen…
Laten we de moed niet zakken of onze
hoop op betere tijden laten wegroven,
ook deze crisis gaan we overwinnen,
net als vele andere in de kerk- en
wereldgeschiedenis! En tot slot;
psalm 103,4; “Hij die u kroont met genade en erbarmen” is altijd met ons.
Bas van Pampus, pastoraal werker

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
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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‘Jaar van het Woord van God’, tussen
lezen en leven

Van crisis naar kans:
een broeder van allen

Op de derde zondag van het
kerkelijke jaar (26 januari)
heeft paus Franciscus wereldwijd extra aandacht gevraagd
voor het Woord van God.
In ons bisdom resulteerde dit
in een themajaar: het ‘Jaar
van het Woord van God’.

De nieuwe encycliek van de paus, Fratelli tutti/Allen broeders, is een
universele oproep tot broederlijkheid. Eerder hebben pausen zich in deze
termen tot de hele mensheid gericht.

Met het ‘Woord van God’ is niet alleen
het geschreven woord bedoeld, de
Bijbel, maar ook het Levende Woord,
Jezus Christus, het vleesgeworden
Woord van God.
Het ‘Jaar van het Woord’ eindigt dan
ook met het Hoogfeest van Kerstmis,
waar we de vertrouwde woorden uit
het Johannesevangelie horen: “Het
Woord is vlees geworden en heeft
onder ons gewoond” (Joh. 1,1-18).
De brief Aperuit Illis van de paus
vertelt ons: “Gods Woord herinnert
voortdurend aan de barmhartige
liefde van de Vader, die zijn kinderen
vraagt om in liefde te leven.
Het leven van Jezus is de volledige
en volmaakte uitdrukking van deze
goddelijke liefde, die niets voor zichzelf houdt, maar zichzelf aan allen
aanbiedt zonder reserves” (13).
Een oproep aan ons om te leven
in liefde.

Pop-uptentoonstelling
In het geschreven woord, de Bijbel,
leren we Jezus kennen en Zijn weg

van Liefde, en we ontmoeten mensen
die met vallen en opstaan proberen
na te leven wat Jezus heeft voorgedaan. Tijdens de Advent geven we in
onze parochie extra aandacht aan dit
‘Jaar van het Woord’: met onder meer
een Pop-uptentoonstelling van het
bisdom in de Hartebrugkerk met:
voor kinderen speciale onderdelen
in de vorm van kleine opdrachten in
een Opdrachtenboekje, en
voor volwassenen QR-codes op de
panelen waarmee meer informatie
kan worden gezien.
De Pop-uptentoonstelling is vanaf
14 december dagelijks in de Hartebrug te zien tussen 10.00 en 17.00
uur, op zondag vanaf 12.00 uur. Tot
en met maandag 28 december.
Daarnaast ligt ‘Het grote Bijbelkwartet’ in alle kerken: een speelse manier, voor jong en oud, om samen met
de Bijbel bezig te zijn. Zie pagina 27.
Ook zijn er avonden met samen lezen
uit het Oude Testament: ‘Wat zeggen
de profeten ons?’ Zie pagina 15.
Marlène Falke-de Hoogh,
pastoraal werker

Bisschop presenteert pop-uptentoonstelling
Vanwege de 1600ste sterfdag van de
heilige Hieronymus (347-420), stelde
paus Franciscus aan het begin van dit
jaar een speciale ‘Zondag van het Woord
van God’ in. Daarom viert het bisdom
Rotterdam dit jaar een ‘Jaar van het
Woord van God’. En daarom werd voor
parochies een bijzondere tentoonstelling over de Bijbel gemaakt. Op
woensdag 30 september presenteerde
de bisschop de tentoonstelling in de
HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.
De tentoonstelling is speciaal gemaakt
voor parochies om aandacht te besteden aan het Woord van God. “Maar ook

om ons hart nog meer te openen voor
de schatkamer van het Woord van God”,
aldus de bisschop. De pop-uptentoonstelling reist rond langs de parochies
van het bisdom. Vanaf 14 december in
de Hartebrugkerk (zie hierboven).

De paus schrijft: “Als we naar de
uiteindelijke bron van die liefde
gaan die het eigen leven van de
drie-ene God is, ontmoeten we in de
gemeenschap van de drie goddelijke
Personen de oorsprong en het volmaakte voorbeeld van elk leven in
een gemeenschap.” (uit nr 85).
Aan het eind verwijst hij naar Franciscus, King, Tutu en Ghandi en
Charles de Foucauld. Twee heiligen,
die drie anderen flankeren. Allen
deelden dezelfde droom, helaas niet
hetzelfde heilige leven.

Nietsnut wordt “universele
broeder”
‘Van crisis naar kans’ gaat zeker op
voor de zalige Charles de Foucauld
(1858-1916, zie charlesdefoucauld.

org). Het begon als een leven van
een nietsnut, een soldaat die met
zijn maîtresse een lui leventje leidde; een avonturier die alleen door
de woestijn reist. Maar alles laat zijn
hart leeg. Hij besluit raad te zoeken bij een priester, die nog voordat
Charles iets kan uitleggen, zegt:
“kniel neer en biecht”… een genademoment! Charles vindt Christus en
stelt zijn leven in dienst van de Kerk.
Hij wordt monnik, kluizenaar, eerst
in Nazareth, later in de woestijn
van Algerije. Evenals Franciscus is
ook hij diep onder de indruk van de
arm-wording van God de Zoon: een
baby, een gekruisigde, een hostie.
Vele (nachtelijke) uren brengt hij
door voor het Allerheiligste. En daar
ontvangt hij van de Heer een liefde

Corona en de kerk

Het beeld van de pandemie verandert wekelijks.
Per 10 oktober zijn we weer teruggegaan naar een
maximum 30 kerkgangers.
Dat we ons in de katholieke
en veel protestantse
kerken keurig aan
alle regels hielden (zoals 1,5
meter afstand,
geen samenzang en geen
koorzang, alleen
enkele cantores)
mocht niet baten. Hopelijk blijft het hierbij en krijgen
we het virus er onder. Voorlopig
kunt U de H. Communie ook ontvangen tijdens de weekmissen
of zelfs gedurende een bepaalde
tijd op zondag in de Sint Josephkerk (zie hun website).
Gelukkig zijn de vieringen ook digitaal te volgen. Nu al in elke regio

één kerk: in de Lodewijk, De
Goede Herder en de Hartebrug. Met Kerst
hopelijk in (bijna)
alle kerken.
Zelfs als we het
aantal kerkgangers weer mogen
verhogen naar
wat veilig kan – in
de kleinste kerk 50, in de
grootste meer dan 100 – zullen alle
gelovigen met Kerst niet passen.
De bekende woorden “Er was voor
hen geen plaats in de herberg,”
krijgen een nieuwe inhoud. Houdt
u vooral de berichten van de parochie in de gaten en laten we bidden
dat we richting de Kerst meer mogen, ook in kerkelijk opzicht.

die naar iedereen uitgaat. Zoals de
paus het in zijn encycliek aangeeft,
een katholieke liefde (zie nr. 278) en
wordt Charles dankzij Christus “een
universele broeder” (uit nr. 287).
Pastoor Smith

Vier pagina’s extra
In dit nummer van Rondom de Kerk treft u vier
pagina’s extra aan: twee met een impressie van de
verbouw (van de architect) en twee van het inmiddels ingerichte Babyhuis (van de Stichting het Babyhuis). Het Babyhuis aan het Steenschuur naast
de H. Lodewijkkerk is nu open voor de opvang van
moeders en kindjes.

In gedachten

Woord
wanneer je naar de zin van het leven zoekt
kom je uit bij het Eeuwige Woord
en als je dit Woord aanvaardt
word je door God zelf gehoord
je vindt dan de enige echte Weg
en de bedoeling van het Leven
ook zal Zijn Woord bij verdriet en pijn
je kracht en sterkte geven
Zijn Woord is Waarheid
al vanaf het eerste begin
en zal dat eeuwig blijven
voor iedereen die gelooft daarin
laten wij blijven vertrouwen en bidden
vooral in deze tijd, elke dag weer;
want : “Ik ben met u alle dagen”
Woord van de Heer
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - November | December 2020
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“Priester onder de mensen”
Negenentwintig jaar woonde Adri Kortekaas als monnik in de abdij van
Egmond. En nu woont hij In Leiden, en assisteert hij met grote regelmaat als priester in onze parochie. Wat de toekomst brengen zal, weet
vooral de bisschop, maar tot die tijd heeft hij het hier erg naar zijn zin.
ben ik na rijp beraad deze weg ingeslagen.
Ik wil heel graag priester blijven, maar dan
meer onder de mensen. Ik ben nu voor twee
dagen in de week geestelijk begeleider in
het verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp, en daarnaast assisteer ik graag in
deze parochie. Prettig hier is dat het zo
kleinschalig is, ik voel me niet zo thuis
in grote organisaties. Ik kom graag in de
‘dorpen’, ik kom zelf uit Roelofarendsveen,
maar ik kan ook genieten van de Petruskerk, die net als de abdij in Egmond ontworpen is door de architect Kropholler.”

Hoe hij hier terechtkwam? “In een abdij
leer je introspectief te zijn. Tegelijkertijd
merkte ik als gastenpater dat ik ook graag
contact had met mensen. Je maakt als
monnik en mens een zekere ontwikkeling door en dat leidde ertoe dat ik op een
bepaald moment op een kruispunt van
wegen kwam. Ik heb lang nagedacht over
hoe nu verder, en ik heb met veel mensen
daarover gepraat. Ook heb ik een sabbatsperiode kunnen nemen.

Voetreis naar Rome
In die tijd heb ik in het kader van dit proces een voetreis naar Rome ondernomen.
Rome kende ik al wel van eerder bezoeken, maar vooral de reis daarheen was een
openbaring voor me met ontmoetingen
met zoveel verschillende mensen. En zo

Religieuze poezie
Naast zijn leven als priester heeft Adri
Kortekaas ook naam gemaakt als dichter
van religieuze poëzie. Hoewel, is ‘naast’
wel ‘le mot juste’? “Sommige mensen zeg-

gen dat mijn
poëzie altijd
maar over God
gaat. ‘Maar ja’
zeg ik dan, ‘ik
ben religieus.
Voor mij is die
God Degene om wie het gaat.” Inmiddels
heeft hij twee dichtbundels op zijn naam
staan. “Ik heb in de abdij op dat gebied
veel geleerd van mijn medebroeder Frans
Berkelmans, die vaak over dichtkunst
gepubliceerd heeft. Ik kan dan ook erg
genieten van werk van mensen als Ida
Gerhardt en Vasalis. Ook Huub Oosterhuis
heeft soms prachtige dingen geschreven.“
Het kan nog alle kanten uit, maar zijn
plaats van bestemming mag niet te ver
van Leiderdorp afliggen, want hij gebruikt zijn tijd liever voor het contact met
mensen dan om achter het stuur te zitten.
“En ik heb al gezegd tegen de bisschop
dat hij niet te lang moet wachten, want ik
heb hier al heel veel prettige contacten.”

Straal hoop uit

Babyhuis aan het
Steenschuur geopend

‘Ik geloof niet zo meer in God, als je alle ellende in de
wereld ziet!’ Inderdaad het kwaad is in de wereld en dat
treft vaak ook goede mensen. Ook de aanwezigheid van het
coronavirus en de pijn die dit met zich meebrengt, blijft
een moeilijk te verklaren groot geheim. Het roept ons op om
in dialoog te gaan met onze Schepper om ons geloof te
sterken, onze trouw te bewijzen en de hoop uit te stralen.

In september is het Babyhuis naast de Lodewijkkerk
geopend. Hiermee is dit grote parochieproject afgerond.
In het huis worden nu moeders met hun kindjes geholpen. We zijn er trots op!

“Geef rekenschap van de hoop die in u leeft”, schrijft de apostel Petrus in zijn brief (1Petr,3, 8-17). Die hoop is voor christenen altijd geworteld in het Paasfeest. Christus is verrezen!
Hij leeft onder ons. Hoop is geen gevoel, geen mobieltje of een
toekomstige vakantie, maar is een Persoon. Het is Jezus zelf,
die wij mogen ontmoeten in de Eucharistie, in de viering
van de Sacramenten, in de zorg voor elkaar. En ook in het
vieren van de feesten van onze Kerk.

In deze editie van Rondom
de Kerk hebben Stichting het
Babyhuis en het architectenbureau Veldman Rietbroek
allebei een advertentie
geplaatst in de vorm van een fotocollage. Beelden zeggen
soms meer dan woorden en dat is zeker hierbij het geval!

Naast deze twee speciale adverteerders zijn er diverse anderen die al jarenlang adverteren in ons blad. Daar zijn we dankbaar voor, deze steun is onmisbaar voor het parochieblad.
Deze dankbaarheid kunnen we kracht bijzetten door als
parochiaan gebruik te maken van de diensten van deze
adverteerders. Dus zoekt u voor Sinterklaas een goed boek,
dan koopt u die bij uitgeverij de Boog en het snoepgoed haalt
u bij Raaphorst. En als u een testament opstelt om een legaat
voor de parochie vast te leggen, kunt u terecht bij BMS notarissen. Zo zijn er meer adverteerders die wij kunnen helpen.

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
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Ook uw steun is nodig

Allerheiligen en Allerzielen
Op Allerheiligen (1 november) viert de kerk eigenlijk in één
keer alle heiligen. Heiligen zijn mensen die in hun woorden
en daden Christus present hebben gesteld, die rekenschap
hebben afgelegd van de hoop die in hen leefde! Daags daarna
vieren wij Allerzielen. Al sterft niet iedereen in een geur van
heiligheid. Toch mogen wij de betekenis van de Verrijzenis
beseffen: liefde is altijd sterker dan de dood. En zo bevelen
wij op deze dag onze dierbaren aan de levende God aan.
En Halloween? Op de avond voor Allerheiligen. De oude Kelten
geloofden dat de geesten van de boze mensen terug kunnen
komen. Zij komen op het voedsel af en door je te verkleden
kun je die geesten verjagen. Christenen geloven in de liefde
en barmhartigheid van God met de hoop op eeuwig leven.
Daarom is Christus voor ons mens geworden.
De Advent geeft ons de tijd om ons op zijn menswording goed
voor te bereiden en de hoop in ons te laten groeien. De hoop
die wij nodig hebben om op weg te gaan naar de dag van morgen met alles wat daarbij komt kijken. Zonder vrees.
Pastoor W. Broeders
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Dank aan de adverteerders

Steun van adverteerders is onmisbaar voor dit parochieblad,
maar onze parochie heeft uw financiële ondersteuning nodig.
Als penningmeester was ik afgelopen jaren tevreden. We hebben de laatste jaren financieel acceptabel kunnen rondkomen.
Dit jaar ziet het er somberder uit. Ook wij ontspringen de
corona dans niet. Onze inkomsten zijn afgelopen maanden
flink afgenomen, terwijl de kosten niet veel lager zijn. Juist
nu heeft de parochie uw steun nodig. Dus als u zondag niet
naar de heilige Mis kunt, raad ik van harte een digitale bijdrage aan. Nog mooier zou een doorlopende kerkbijdrage zijn.
Naast elke maand wegenbelasting, verzekeringspremie en
nutskosten ook een maandelijkse gift om uw parochie te steunen en overeind te houden.
Los van Mij kunt gij niets (Joh. 15,5) heeft Jezus gezegd. Het is
voor ons van wezenlijk belang dat we echt overtuigd zijn van
deze waarheid. Dat zorgt ook voor innerlijke rust, iets wat in
de maatschappij vaak gemist wordt.
Dus nog belangrijker dan uw financiële bijdrage vragen wij dan
ook om uw gebed. We weten ons getroost dat God ons dan zal
helpen en met Zijn steun gaat onze parochie deze coronatijd
goed doorkomen en biedt deze crisis zelfs kansen om duurzaam
te versterken in onze evangeliserende en diaconale rol.
Stefan Tax, penningmeester HH. Petrus en Paulusparochie
en projectleider Babyhuis

www.petrusenpaulusleiden.nl
Rondom de Kerk - November | December 2020
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“Het Babyhuis is een thuis dat aanvoelt als
een warme deken. Een plek waar ik me
gerespecteerd voelde en alle ruimte kreeg
een band op te bouwen met mijn zoontje.”




































“Het Babyhuis moet geen Babyhuis heten maar
Engelenhuis. Want in dit huis is er respect voor mijn
probleem, wordt er geluisterd zonder oordeel en word ik
weer in mijn kracht gezet om het straks samen met mijn
meisje te kunnen doen.”
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De voorkamer met verdiepte achterzaal, voor de restauratie.

Het platte dak is gesloopt, ten behoeve van de nieuwe binnentuin.

Oktober 2019: Het sloopwerk is begonnen.

Na oplevering: De nu gelijkvloerse parochiezaal met binnentuin.

Ook op de zolder zijn twee kamers gerealiseerd.

Detail van de nieuwe trappen met blank eiken treden.

De stijlkamers met bijbehorende schilderijen zijn gerestaureerd.

Restauratie en herbestemming Steenschuur 17
Met veel trots en dankbaarheid voor het in ons gestelde
vertrouwen hebben wij sinds 2017 gewerkt aan de
restauratie en herbestemming van de voormalige RoomsKatholieke Leesbibliotheek.
Januari 2020: De hal krijgt zijn oorspronkelijke vorm weer terug.

Op de begane grond bevinden zich twee parochieruimten,
die via de teruggebrachte binnentuin verbonden zijn met
de Lodewijkkerk. De verdiepingen zijn geschikt gemaakt
voor Stichting Het Babyhuis.
Op deze pagina’s vindt u een selectie aan foto’s gemaakt
voor, tijdens en na afloop van de werkzaamheden.

Veldman Rietbroek architecten
Vollersgracht 23
2312 VK Leiden
071 513 00 28
bureau@veldmanrietbroek.nl
Oude en nieuwere balklagen worden zichtbaar.
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Voorjaar 2020: Gestaag worden de kamers afgewerkt.

Alle kleuren zijn gebaseerd op kleurhistorisch onderzoek.
Rondom de Kerk - November | December 2020
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13.
Bank: NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden,
071 – 513 07 00. Kopij-adres: lodewijkparochie@gmail.com.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. HHPP Parochiekern H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

1e Heilige Communie 26 september 2020

V.l.n.r.
Dario Filigheddu - Nina Paans Yagüe Elena Casasco - Elena Hoornweg –Angelika Stroinska - Alexander Sternal

Joseph – spiegel van geduld
In de Litanie wordt de goede Joseph aldus
aangeroepen. Geduld is niet altijd onze sterkste deugd! We verwachten een snelle reactie
op een appje of mail. Omdat we veel uit het
leven willen halen, lijkt het verloren tijd als
iets te lang op zich laat wachten. Heel de huidige situatie is ook een beroep op ons geduld:
wanneer kunnen we weer normaal op elkaar
afstappen?!
In het leven van Sint Joseph zijn verschillende
momenten te vinden, die een beroep deden
op zijn deugd van geduld. De drie maanden dat
Maria bij haar nicht Elizabeth verbleef, het zoeken naar een plek in Bethlehem, terwijl Maria
elk moment kon bevallen, de jaren in Egypte
en de reis ernaar toe en terug naar Nazareth,
het zoeken naar de twaalfjarige Jezus …
Geduld is meer dan het ‘uithouden’ van een
situatie en het ‘inhouden’ van een reactie.
Geduld heeft met vertrouwen op Gods zorgzaamheid te maken. Het hoeft niet allemaal te
gaan, zoals wij het willen. We mogen op Gods
Voorzienigheid vertrouwen. “Intussen weten
wij, dat God in alles het heil bevordert van die
Hem liefhebben…” (Romeinen 8,28). Dat is wat
Joseph deed en waarbij hij ons kan helpen.
Sint Joseph, spiegel van geduld, bid voor ons.
Pastoor Smith

kolengruis liggen. In de tijd dat de kerk nog met
steenkool werd verwarmd, werd hier het gruis
gestort dat niet geschikt was om te verbranden.
Kruipend onder de betonnen kokers van de heteluchtverwarming kom je onder het priesterkoor terecht. Hier borrelt grondwater omhoog
in een diepe kuil. Om te voorkomen dat de kelder onder water loopt, wordt het water sinds
een aantal jaren met een automatische pomp
weggepompt.
Onder nog weer een betonnen koker door kom
je in de derde ruimte die we bezocht hebben
en daar liggen de resten van eerdere verbouwingen van de kerk. Tegen de muur ligt een
grote stapel marmeren platen van de oude
Communiebanken en daarvóór ligt het puin
van het oude ketelhuis, dat gesloopt werd om
plaats te maken voor de huidige gasverwarming. 
Fons Overdijk

Onder de kerk

Expositie over het huwelijk

Binnenkort wordt begonnen met de tweede
fase van de restauratie van de Sint Josephkerk.
Als voorbereiding daarop zijn we onlangs met
enkele lenige vrijwilligers via de stookkelder
onder de vloer gekropen om de kerk eens van
een onbekende kant te bekijken.
Door een luik in de muur van de stookkelder kom je in een ruimte waar grote hopen

“Als een man en een vrouw op elkaar verliefd
worden, wekken een beperkt ik en een beperkt jij in elkaar een oneindig verlangen op
en worden ze door hun liefde ‘gelanceerd’ naar
een oneindige bestemming.” Hiermee opende
studentenpastor Michiel Peeters de tentoonstelling ‘De liefde van mijn hart’. Hij stelde
dat zonder een ervaring van Christus als men-

10

Regio Noord

selijke vervulling, het christelijke huwelijksideaal wordt gereduceerd tot iets dat onmogelijk te realiseren is. Bernadette Ratti’s getuigenis: “Een rode draad in onze relatie is dat de
ontmoeting met Christus in onze gemeenschap
onze liefde voor elkaar doet toenemen. Na
iedere vakantie, of retraite of wat dan ook ben ik
steeds verbaasd dat ik opnieuw verliefd ben op
Francesco. Het is echt Christus die ons dát geeft
wat we zelf niet kunnen maken of bewerkstelligen.” Haar man vertelde van de ervaring op de
huwelijksdag die toen voor hem evident was:
“dat Bernadette voor mij een geschenk van God
is en een teken van zijn Liefde voor mij. Dat
wij deel zijn van een bepaalde geschiedenis
van onze families, in een bepaald gezelschap
dat een deel is van de Kerk. Dat wij echt dat
gezelschap nodig hebben.” Monseigneur Van
den Hende sloot af met de zegening van de
tentoonstelling en de personen die erdoor geraakt kunnen worden.
Paul van der Lee

Extra aandacht voor
1 nov Allerheiligen
2 nov Allerzielen, extra Mis om 19.00 uur
8 dec Maria Onbevlekt Ontvangen,
Hoogfeest, 9.00 uur Petrus,
19.00 uur Lodewijk (Trid. Mis)
Pater Pio Gebedsgroep op zat. 7 nov. en 7
dec. 10.30 tot 12.30: Mis, inleiding, aanbidding, biecht.
Opus Dei bezingingsavond dames: di 3 nov
en 7 dec. en heren: woe 18 nov. en 16 dec.

English meet and greet new
style: even when it freezes …

We zijn trots op onze aanbiddingskapel. Wat
een zegenrijke momenten hebben velen daar
al doorgebracht aan de voeten van de Heer.
En onder de welwillende blik van de H. Johannes Paulus II. Rondom staan teksten van deze
grote Paus. Misschien lezen we ze telkens
weer als onze blik wat afdwaalt? Misschien
zijn we ze al weer vergeten? Misschien hebben we ze nog nooit allemaal rustig gelezen?
We zullen ze in de komende nummers van de
Rondom allemaal eens langslopen.
Boven het altaar, waarin de reliek van
H. Johannes Paulus II getoond wordt, staat:
“Weest niet bang. Opent de deuren voor
Christus.” De paus sprak deze woorden op de
dag van zijn ambtsaanvaarding, 22 oktober
1978. Ze zijn toen meteen opgepakt als een
soort motto! De paus ging verder: “Open voor
zijn reddende macht de staatsgrenzen, de economische en politieke systemen, de onmetelijke gebieden van de cultuur, de beschaving...
Wees niet bang. Christus weet “wat er in de
mens omgaat”. Hij alleen weet het.
Tegenwoordig weet de mens vaak niet wat
hij in zich draagt, in de diepten van zijn geest
en van zijn hart. Zo vaak is hij onzeker over
de zin van zijn leven op deze aarde. Hij wordt
overvallen door twijfel, die soms overgaat in
wanhoop. Laat dus, vraag ik, smeek ik u met
nederigheid en vertrouwen, laat Christus tot
de mens spreken. Hij alleen heeft de woorden
van leven, ja, van eeuwig leven.”

When it doesn’t rain we meet and greet after
the English Mass in the garden. With our (winter-)coats on! Even when it will be freezing?
Yes. If it doesn’t rain!
Otherwise we stand in front of the church and
speak each other there… Even when it is freezing!
Much better to meet and greet in the garden.
Adoration and confession
4 PM.
English Mass		
5 PM.
Meet and greet		
5.45 PM.
When it is not raining

Woensdag

18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk
Woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk

Eucharistic Adoration
Maar deze maanden zijn een soort aanloopje.
In 2021 zullen we parochiebreed de 3G’s aanreiken en hopelijk ook oppakken.
Ook na oktober blijft de Rozenkrans ons helpen in onze gebedsvorming. De heilige paus
Paulus VI schrijft in Marialis cultus uit 1974:
“Omdat de Rozenkrans dus op het Evangelie
steunt en betrekking heeft op het geheim van
de Menswording en de Verlossing van de mensen als centrale punten, moet de Rozenkrans
beschouwd worden als een gebed, dat zich
geheel en al op Christus centreert.” (uit nr 46)
“De Rozenkrans vereist in feite van nature dat
die in een rustig gebedsritme en als het ware
in een meditatieve vertraging verloopt. Hierdoor blijft de bidder gemakkelijker bezig met
de overweging van de geheimen van Christus’
leven, als het ware doorleefd met het hart
van Haar, Maria, die de Heer het meest van
allen nabij is geweest, opdat zo ook aan de
biddende mens de onpeilbare rijkdommen van
die geheimen ontsloten zouden worden.” (uit
nr. 47)

24 uurs Aanbidding
3G

We zoeken nog mensen voor deze uren:
in de nacht van vrijdag op zaterdag: 1-2 / 2-3 /
3-4 / 5-6 en zaterdag 12-13 / 13‑14 uur.

Weet u nog waar dit voor staat? Vorming in
geloof, gebed en gemeenschap.
Zoals u mogelijk heeft gemerkt, stond oktober
in het teken van de gebedsvorming met de
Rozenkrans. November zal vanuit Allerheiligen
en Allerzielen vooral geloofsvorming zijn en de
Advent en Kersttijd gemeenschapsvorming.

We proberen elk uur minimaal 3 mensen te
geven, zodat zij onderling kunnen afspreken
wie wanneer gaat en het dus niet een wekelijkse ‘verplichting’ is.
Info en aanmelding: aanbiddingleiden@gmail.
com.

Zondag

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

Rondom de Kerk -November | December 2020

Aanbiddingskapel:
de woorden van JP II

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

Regio Noord

Every Friday the chapel is open for Eucharistic
adoration from 2 PM till 11 PM. And Saturday
from 10.00 AM till 2 PM.
Please join in on the schedule of adoration.
If you want to pray some hour between 11 PM
and 9 AM (during the night!) let us know.
We try to give every hour 3 of more ‘worshipers’ so that your turn is once in 3 or 4 weeks.
But of course you are welcome every week.
Contact: aanbiddingleiden@gmail.com.

Extra aandacht voor
o.a. 1 en 2 nov.
zie de Josephpagina
Vaste Vieringen
Zondag

10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn / Nl. met kin
derwoorddienst en erna koffie
Via livestream te volgen
16.00 uur Aanbidding en biecht
17.00 uur 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
14.00 – 23.00 uur
Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk
Woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk

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

ke

ie

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

paro

Echt iets lekkers!

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

rn

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.

Vrede zij u
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

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.

C.G.J. Onderwater

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

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.

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
12
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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.

Regio Oost

De herdenking van 4 en 5 mei van dit jaar
bracht naar voren dat we hier 75 jaar in vrede
leven. En in augustus werden we er aan herinnerd dat het einde van de Tweede Wereldoorlog een bevrijding betekende voor velen,
maar dat die vrede door afschuwelijke wapens
werd bewerkt. Waar begin je in de Vredesweek, in coronatijd? Vrede is zo’n groot begrip.
Kunnen we bij ons zelf beginnen? In het klein,
dichterbij?
Mensen van de MOV-groep begonnen hun
denkwerk bij de Vredesritus, Pax Christi. In
elke Eucharistie wordt vrede en eenheid voor
Kerk en wereld afgesmeekt. Voorganger en
aanwezigen wensen elkaar de Vrede van
Christus. En de aanwezigen wordt gevraagd
elkaar die vrede te wensen en door te geven
in een gebaar van eenheid en verbondenheid.
Dat gebeurt ook in deze coronatijd, zij het
ingehouden. Maar velen blijven nog thuis
en volgen de viering op de televisie of op
kerkdienstgemist.nl.
Zij hebben meestal geen medegelovige in
huis om die wens te geven en te ontvangen.
Er werd een brochure gemaakt met de Vredeswens en over de Vredewens. Met de uitnodiging deze op zondagmorgen naar anderen
uit te dragen. Ieder kent wel iemand die ook
thuis de viering volgt. De brochure werd ook
verspreid via de Weblog en de Woensdagochtendpost. Daarnaast zijn enkele parochianen
op weg gegaan om de brochure waar mogelijk

persoonlijk te overhandigen: Vrede zij met u.
De brochure werd aangevuld met een fragment uit hoofdstuk 14 van de Franciscaanse
Orde Regel: Vredewensend door de wereld.
Deze kan inspiratie bieden aan wie vrede wil
inoefenen in het leven. Lang niet alle brochures konden persoonlijk aangereikt worden,
maar de bezorging van de wensen gaf zeker
een kans tot ontmoeting en persoonlijk contact!
Thea Dingjan

Allerzielen
We kennen in onze parochiekern de mooie
traditie van Allerzielen in ’t Licht. Sinds 2012
vindt jaarlijks rond 2 november een herdenkingsviering plaats in en rond de kerk en de
naastgelegen begraafplaats met gebeden,
zang, gedichten en momenten van stilte. En
ieder jaar weer komen honderden mensen
naar de kerk om op deze bijzondere wijze hun
geliefde overledenen te herdenken. Voor dit
jaar is gezocht naar een alternatief omdat de
kerk nu slechts circa 100 bezoekers kan herbergen en het niet mogelijk is om de normale
grote toestroom een veilige plaats te garanderen in de kerk en op het kerkhof. Op zondag
1 november vindt om 13.00 uur een viering van
Woord en Gebed plaats waarin de overledenen
van het afgelopen jaar met name genoemd
zullen worden en waarvoor hun familieleden
een uitnodiging ontvangen. Deze viering is te
volgen via kerkdienstgemist.nl. Uiteraard is de
begraafplaats gewoon toegankelijk.

Kerk TV uit De Goede Herder
Sinds begin mei is het mogelijk om alle
vieringen vanuit De Goede Herderkerk live
te volgen; terug kijken kan ook, via www.
kerkdienstgemist.nl.
De volledige teksten van de liturgie zijn wekelijks te vinden op onze weblog ‘Uit de
Schaapskooi’. De reacties van hen die helaas

niet naar de kerk kunnen komen maar zich zo
toch verbonden weten met medeparochianen
en voorganger in de vieringen, zijn vaak zeer
emotioneel en hartverwarmend!
Complimenten zijn er ook voor de echtparen
die, vaak ondersteund door enkele zangers uit
onze koren, beurtelings de muzikale ondersteuning voor hun rekening nemen: Ans Bulles en André Bouwman (met ondersteuning
uit ons Dames- en Herenkoor) en Veronique
en Thijs van der Hulst (met koorleden van ons
Tienerkoor en van het Jongeren-middenkoor).

Pastoraatgroep en Beheercommissie

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 registreren voor bezoek aan de zondagsvieringen en is de kerk toegankelijk voor een
gebed en een kaarsje.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Gedoopt

20-9 Jens Alexander Cornelis Maria Kalshoven
4-10 Lieke, Frouke Magdalena Laning
4-10 Cas, Adriaan Nicolaas Captein
4-10 Niek, Adrianus Johannes Captein
Alle ouders en peetouders van harte gefeliciteerd!

Overleden

23-8 Theo Jaspers, 76 jaar
Moge hij 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 - November | December 2020
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Activiteitenkalender van 26 Oktober tot 20 December 2020

De vieringen en activiteiten in de komende tijd zijn door de coronamaatregelen grotendeels 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 26 en 27, jongerenactiviteiten
ziet u op pagina 24-25. We wensen u
weer veel inspiratie toe!

Maria in de Adventstijd,
online inleidingen

Alpha: on the spot en online
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? De Alpha begint een maand
later, in september waren er onvoldoende aanmeldingen.

On the spot met maaltijd
Maximaal 7 deelnemers. Maandagavond 18.45 tot 21.30 uur.
Vanaf maandag 26 oktober elke week tot en met 23 december + zaterdag 28 november overdag. Plaats Petruszaal,
Lammenschansweg 40A links van de Petruskerk. Info en opgave Bas van Pampus, 06 52 24 68 26 of pwbasleiden@gmail.com.

Oktober

November

26 Herstart Alpha Zie hierboven

1 Allerheiligen
Hoogfeest

27

De geestelijke teksten in de katholieke
Traditie zijn onuitputtelijk. We zullen als
katholieken nooit kunnen zeggen: nu
weet ik het wel. Er zijn teksten die spreken
over het ‘dragen’ van Christus en Hem ‘ter
wereld’ brengen. Is dat niet alleen voor
Maria? Nee! Ook de Kerk ‘draagt’
Christus en ‘brengt Hem
ter wereld’. Meer nog,
elke kerk-ziel (u en ik)
‘draagt’ in zekere zin
Christus om Hem ‘ter
wereld te brengen’. Zo
kan de Adventstijd op
een meer dieper niveau
beleefd worden, dan het
“alles is dit jaar anders” dat we dagelijks
horen. De 4 inleidingen over dit thema
zijn elke Adventszondag online en de hele
week te bekijken: www.lodewijkparochie.
nl: Advent overweging.
Pastoor Smith

28 Geloofsvorming
God – de mens – Verlossing – De
Kerk – Kerygma. Inleidingen via
Zoom. Link op www.lodewijkparochie.nl. Van 20.00 tot 21.00
uur. Door pastoor Smith

20 minuten Zoom-catechese over
het gebed aan de hand van de
Catechismus van de Katholieke
Kerk. Tijd 20.00 uur. Door pastoor Smith. Nadien Rozenkransgebed om 20.30 uur. Zie link op
www.lodewijkparochie.nl

30
31

Zoom blijkt ideaal om met elkaar in contact te
blijven. Ook voor gebed en catechese. Zoom is
heel eenvoudig en gebruikersvriendelijk.
Op je scherm zie je alle andere deelnemers en je
kunt met elkaar in gesprek gaan! De inleider kan
bij het thema, afbeeldingen en films laten zien,
die mooi op je scherm verschijnen. Inloggen gaat eenvoudig en is gratis. Bij de eerste
keer geeft Zoom zelf instructies. Een e-mail en nieuw wachtwoord zijn wel nodig.
Inloggen is eenvoudig, en pc, laptop en IPad hebben microfoon en camera. ‘Zoomen’ is
inmiddels een werkwoord geworden. “We gaan we Zoomen.” De beveiliging van Zoom
is op orde. We merken deze maanden dat aan de catechese-inleidingen via Zoom méér
mensen meedoen dan we voorheen in onze parochiezalen hadden. De ‘dynamiek’ is
natuurlijk wat anders, minder ‘interactief’, maar ook bij Zoom is alle ruimte voor reactie, vragen, deelgroepjes en gesprek. En … daarna ‘ben je meteen thuis’. Geen fietstocht door de regen of zo. Dus van harte uitgenodigd mee te doen aan een van onze
Zoom-catecheses. Zie daarvoor de Kalender.
Pastoor Smith
Rondom de Kerk - November | December 2020

Gedachtenis van alle overleden
gelovigen

29 Gebedsvorming: Al doende …

Catechese online via Zoom

14

2 Allerzielen

Alpha Zie hierboven
3

Online via Zoom

‘Wat zeggen de profeten ons?

1) Avond 19.30 tot ca. 21.15 uur. Maandagavonden
vanaf 26 oktober tot en met 23 december. Zaterdag
28 november wel bijeenkomst. Plaats Petruszaal,
adres hierboven. Info en opgave pastoor Smith 071
513 07 00 of jhsmithp@gmail.com.
2) Overdag Woensdagochtend 28 oktober tot en met
23 december van 10.30 tot 12.00 uur. Zaterdag 28
november wel bijeenkomst Plaats Petruszaal, adres
zie hierboven.
Info en opgave Bas van Pampus, contactgegevens
zie hierboven. Bij on the spot is de 1,5 meter coronaregel natuurlijk van toepassing.

In het kader van het ‘Jaar van het Woord’ (zie ook
pagina 2) lezen we tijdens vier bijeenkomsten uit het
Oude Testament. Wat zeggen de profeten ons tijdens de
Advent? Wat moeten wij doen en op wat en wie mogen
wij hopen? Data 24 november: “Wij zijn het leem”, Jes.
63,16b-17.19b; 1 december “Uw God is op komst!, Jes.
40,1-5.9-11; 8 december “Ik vind grote vreugde in de
Heer”, Jes. 61,1-2a.10-11; 15 december “Op al uw tochten heb ik u bijgestaan”, 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16. Plaats
Huiskamer Sint Petrus Lorentzkade en via Zoom, link
vindt u op de website van de HH Petrus en Paulusparochie. Tijd van
19.30 tot ca 21.00 uur. Begeleiding pw Marlene Falke-de Hoogh.

20

8

21

9 Alpha Zie hierboven

22 Christus,
Koning
van het
Heelal

10

12 Gebedsvorming:
Al doende …

5 Gebedsvorming: Al doende …

Zie Lam Godspagina 21

6 H. Willibrord bisschop,

verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse
Kerkprovincie. Hoogfeest

Film en Spiritualiteit
Rond het Jaarthema ‘Van crisis
naar kans’. Same kind of different as me, hoe één simpele
goede daad alles kan veranderen. Max. 20 deelnemers. Aanmelden via hartebrugkerk@
kpnmail.nl. In de Romanuszaal,
Lange Mare 79, van 19.30 tot ca.
22.00 uur. Link naar de film en
nagesprek via Zoom: zie
www.rkleiden.nl.

Zie hierboven

Info bij 28 oktober

4

Bijbelleesavond met
Marieke Maes

1 Lezen in het Oude Testament

Hoogfeest

11 Geloofsvorming

Info bij
29 oktober

Info bij 29 oktober

December

7

23 Alpha Zie hierboven

14

Info bij 28 oktober

15

26 Gebedsvorming:
Al doende
Info bij 29 oktober

16 Alpha Zie hierboven
27

18 Adrienne von Speyr
en het Johannesevangelie.
Samen teksten lezen. Door
pastoor Smith via link www.
lodewijkparochie.nl. Zoom
20.15 tot ca. 21.15

19 Gebedsvorming:
Al doende …
Info bij 29 oktober

7 Alpha Zie hierboven
8 Lezen in het Oude Testament

24 Lezen in het
Oude Testament
25 Geloofsvorming

17

3 Bijbelleesavond met
Marieke Maes Zie pagina 21
4
5
6 2e Zondag van de Advent Zie links

Zie hierboven

13

2

Maria Onbevlekt Ontvangen Hoogfeest
9 Geloofsvorming Info bij 28 oktober
10
11
12
13 3e Zondag van de Advent Zie links
14 Alpha Zie hierboven
Start Pop-uptentoonstelling
‘Jaar van het Woord’

28 Alpha Zie hierboven
29 1e Zondag van de Advent
Zie links

30 Alpha
Zie hierboven

31

In de Hartebrug. Zie pagina 2

15 Lezen in het Oude Testament
16
17
18
19
20 4e Zondag van de Advent Zie links.
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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.

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.

Allerzielen

Heilige grond

Even voorstellen: Agnes Hofstede-van Dijk

Al sinds de middeleeuwen herdenkt de kerk
op 2 november de overledenen. Tijdens
Allerzielen is er bijzondere aandacht voor de
nagedachtenis van degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar gelovigen staan
ook stil bij geliefden die in het verleden zijn
gestorven. We komen van alle kanten en zijn
verzameld rond een graf, in een kerk waar Zijn
naam al eeuwen klinkt. Daar waar de muren
onze gebeden dragen ontsteken wij lichtjes en
delen mooie herinneringen aan degenen die
ons voor zijn gegaan naar het Licht. Sta met
ons open voor het leven, open ons voor onze
dierbare overledenen. Op 2 november steken
we een kaarsje op voor een overleden dierbare. Voor wie brand jij een kaars?
Margreet Onderwater, Gebedsleider

Tot eind jaren zestig van de vorige
eeuw graasden er
nog koeien in het
weiland. In 1969
begon de bouw
van de Christus
Dienaarkerk en nu
zijn de woningen op
deze ooit groene,
ooit gewijde, thans
‘duurzame’ plek nagenoeg klaar.

Begin dit jaar stond er in de
Dorpsketting van Stompwijk een
advertentie waarin het bestuur
van de Ouderen Soos een nieuwe secretaris zocht. Bingo, dat is
wat voor mij dacht ik! Geboren
in Stompwijk, tot 2001 gewoond
en toch nog steeds mijn thuis.
Ik was op dat moment al een
tijdje niet meer aan het werk en
er wel weer aan toe om wat te
gaan doen. Dit had alles wat ik
zocht. Het is in Stompwijk, het is
met ouderen, het is overdag, het
is eens per week een gezellige
middag met onze leden klaverjassen, rummicubben, kaarten
maken en bewegen op muziek.
Ik voel me thuis bij oudere mensen, je kunt
ze zo blij maken met een gezellige middag en
dat geeft mij ook een goed gevoel. Dus ge-

Videostreaming
Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie
van videostreaming in de Sint Jan. De kerkdiensten kunnen dan ook thuis via internet
worden gevolgd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de apparatuur bij toerbeurt willen
bedienen en we zoeken vrijwilligers die mensen thuis willen helpen om de werking uit te
leggen. Wilt u thuis meevieren dan heeft u in
ieder geval een computer, tablet of telefoon
met internetverbinding nodig. Heeft u thuis
hulp nodig of wilt u helpen met de apparatuur
in de kerk dan kunt u zich aanmelden bij Aad
Berk van de Beheercommissie (tel. 580 30 29).

Weekendvieringen

Herinnering Kerkbalans
Hoe anders dan in januari gedacht, is dit Kerkbalansjaar 2020 verlopen. Het is dan ook zeer
verheugend te constateren dat, ondanks de
Coronacrisis en tijdelijke sluiting van de kerken, toch zovelen van u aan de Actie Kerk
balans zijn blijven bijdragen. Voor uw onmisbare financiële steun, om onze geloofsgemeenschap en onze Sint Jan door dit moeilijke jaar heen te helpen, zeggen wij u weer heel
hartelijk dank. Degenen die nog niet hebben
bijgedragen, maar dit wel willen
doen, nodigen wij graag uit om
hun financiële steun voor 2020
over te maken op één van
onze bankrekeningen.
Met dank!

Kinderkerk en familievieringen
Op zondag 20 september was in de Sint Jan weer een
Kinderkerkviering rond het thema: Het verloren schaap.
Enthousiast zochten de aanwezige kinderen mee naar
het schaapje dat zoek was en versierden zij de stal toen
het schaapje was gevonden. Er is weer Kinderkerk op
zondag 25 oktober, nu in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat. We vertellen
dan het verhaal van
de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging. Zaterdag 28
november is er in de
Sint Jan om 19.00 uur
weer een familieviering voor gezinnen met kinderen in de leeftijd vanaf ca. 8 jaar.
Mail voor meer informatie naar: kinderkerkzoeterwoude
@gmail.com.

16

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.

Overleden
Geert Harm Prins
Johannes van der Krogt
Wilhelmus Vreeswijk
Adriana de Jong-Straathof
Jacobus van der Salm

63 jaar
80 jaar
91 jaar
90 jaar
72 jaar.

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

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

Misintenties en overige zaken

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

Organisatie

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

Beheercommissie

René Goosen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Kees Janson.

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n
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beld en toen was het eigenlijk snel bekeken.
Helaas gooide het coronavirus roet in het eten
en moesten we half maart stoppen met onze

In Memoriam Gerard Granneman
Het toenmalige kerkbestuur was in 2005 maar
wat blij dat Gerard Granneman toetrad tot de
financiële commissie. De parochie stond voor
een zware taak. Het realiseren van een grote
restauratie van kerk en pastorie. Gerard was
een trouwe bezoeker van de kerk. Als plaatselijke aannemer was hij al sinds de jaren 70
vaak betrokken bij de diverse
verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden in de kerk en
de pastorie. Gerard was toen de
pensioengerechtigde leeftijd al
enkele jaren gepasseerd en had
dagelijkse leiding van het aannemersbedrijf Granneman BV
al enige tijd overgedragen aan
zijn zoon. Zijn ervaring als aannemer, zijn financiële inzicht
en zijn kennis van onze kerkelijke gebouwen waren voor de
parochie van grote waarde om deze grote restauratie te kunnen realiseren. Kort na zijn aantreden werden de plannen van de restauratie
verder uitgewerkt. Er was regelmatig overleg met bouwinspecteur van het Bisdom, de
nodige subsidie mogelijkheden werden aangevraagd, het financieringsplan werd opgesteld,
een architect werd aangesteld en de diverse
aannemers werden benaderd. De naam van de

wekelijkse middagen. Dat betekent echter niet dat we stil zitten.
We willen het contact met onze
leden behouden, we sturen kaartjes, ze krijgen een bloemetje en
ook hebben we met elkaar een
boekje gemaakt over het leven met
corona. We hopen natuurlijk dat
als we weer mogen beginnen we
iedereen gezond en wel terug
zien. Ik ben een mensen mens
en dat kan ik bij de Ouderen Soos
zeker kwijt. Ik hoop nog heel lang
secretaris te kunnen en mogen
blijven. Misschien denkt u nu:
goh, dat zou ik ook wel leuk vinden, kom dan tegen die tijd gerust
eens binnen lopen in het Dorpspunt op dinsdagmiddag van 14.00 ot 17.00 uur,
wie weet….alleen wanneer dat zal zijn kan
niemand zeggen.

Familieberichten

Overleden 27 augustus in de leeftijd van 83 jaar

Familieberichten
02-07
04-08
26-08
09-09
27-09

Regio Oost

financiële commissie was inmiddels veranderd
in Restauratiecommissie. Na enkele jaren van
voorbereiding is de grote restauratie in 2010
van start gegaan. Gerard nam samen met Wim
Loomans een deel van de werkzaamheden
van de architect over. Het ter plekke controleren van de restauratiewerkzaamheden. Dit bespaarde de parochie duizenden
euro’s. Na het afronden van de
grote restauratie in 2013 kwam
de commissie nog enkele
keren per jaar bij elkaar om de
lopende bouw- en onderhoudszaken te bespreken. Vorig jaar
was hij al om gezondheidsredenen niet meer aanwezig
tijdens de najaarsvergadering.
Hij had de voorzitter te kennen gegeven als commissielid
te willen stoppen. De commissie heeft daarna nog op een gezellige en passende wijze afscheid genomen.
Op 27 augustus 2020 is hij overleden. De gemeenschap van Stompwijk mist een markante,
aimabele inwoner die zeer betrokken was bij
het wel en wee van de kerk en voor het Kerkbestuur van onschatbare waarde is geweest.
Beheercommissie H. Laurentiuskerk,

Jaap de Jong

Overleden
26 september Leo van der Krogt 

86 jaar.

Gedoopt

Op zondag 6 september is Bart van Santen
gedoopt door pastoor Broeders. Door de coronamaatregelen was de doop al meerdere keren uitgesteld. Het was dus extra bijzonder. Alles is goed
gegaan! Het was een mooie en intieme viering,
waarbij Marianne Turk en Truus den Hollander
voor de muzikale begeleiding hebben gezorgd.
De twee grote zussen van Bart, Maaike en
Manon, hebben geholpen met het vullen van de
Doopvont. Iedereen was blij en dankbaar dat een
doop in kleine kring weer mogelijk is! Wij heten
Bart van harte welkom in onze parochie.
De Doopwerkgroep

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk - November | December 2020
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HARTEBRUG

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.

uitvaartverzorging

Speld voor pater Van Ulden ofm.
• 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

071 5 12 21 12

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

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

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

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

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

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

DE BOOG

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

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
langs op de L ammenschansweg
76, de kof f ie staat klaar.

Zondag 6 september is in een speciale, maar
sobere, Eucharistieviering aandacht besteed
aan het 60 jaar Franciscaan zijn van onze
pater Leo van Ulden ofm. Aan het eind van de
mis werd hij toegesproken door onze pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, die hem
bewonderde om zijn pastorale activiteiten in
en om de Hartebrug en zijn assistent-priester
zijn voor de Petrus en Paulusparochie. Zij overhandigde hem daarom de zilveren Hartebrugspeld. Daarna werd hij toegesproken door de
secretaris van de Hartebrugkerk Wim Barning
ofs. Deze overhandigde de pater een speciaal, door hem ontworpen, boekje waarin

Viering met icoon
Op zondag 22 november is er
een speciale Eucharistieviering om 11.15 uur met de icoon
van de internationale franciscaanse familie. Voorganger is
pater Thijs Moons ofmconv.
De icoon laat Maria met Jezus
zien en behoort tot het type
iconen van de moeder van
Gods genade. Op de icoon lijkt
Maria te luisteren naar onze
gebeden.

paters levensloop en felicitaties van
o.a. bisschop De Korte, provinciaal
broeder Theo van Adrichem ofm., zijn
opvolger in de kerk van Sneek, pastoor
Peter van der Weide, vicevoorzitter van
ons parochie Wilbert van Erp, pastoor
Walter Broeders en vele Hartebrugvrijwilligers. Velen waardeerden zijn
bijzondere preken. Na afloop kwamen natuurlijk ook de Zonnebloemen
tevoorschijn en gaf de pater de speciale
zegen, die Franciscus aan zijn medebroeder Leo gaf. En voor iedereen in de
kerk was ook een boekje beschikbaar.

Ze wijst ons naar Jezus. De
grote ogen van Maria zijn
een teken van aandacht,
haar kleine gesloten mond
symboliseert
aanbidding
in stilte. Een lange en dunne neus is een teken van
opwaartse richting naar God.
De beeltenis in de icoon
is niet naturalistisch: alles
wordt getransformeerd door
het licht van God, dat wordt
vertegenwoordigd door de

gouden achtergrond. Een aureool geeft de
heiligheid aan, leven volgens Gods geest.
Deze icoon is tijdelijk in Nederland en is alleen
deze dag in Leiden en in de speciale viering
van zondag 22 november te zien.

H. Doopsel
Sophia Oldenhof heeft op zondag 30 augustus het H. Doopsel ontvangen uit handen van
pastoor Broeders. Ouders Ruben en Jiske
Oldenhof-Kiers, gefeliciteerd!

TIP: Bereken alvast zelf de

F.J. Sheed
Jezus Christus en zijn tijd
“Het gaat er mij om een
persoon te ontmoeten, het
kennen van Christus Jezus
zoals de ene mens de andere kan kennen.”
Klassiek werk, rijkelijk geïllustreerd.
Voor verdere informatie:
raadpleeg onze website

F.J. Sheed, 392 blz.
Prijs € 15,50 - Epub € 9,90
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl
18

Rondom de Kerk - November | December 2020

waarde van uw huis op

Eerste heilige Communie

f idesmakelaar sleiden.nl

F i d e s m a ke l a a r s
Woondromen waarmaken
fidesmakelaarsleiden.nl
info @ f idesmakelaarsleiden.nl
071-5168080

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.

Eindelijk was het dan zover! Na een voorbereiding die al in januari was begonnen mochten
Victor, Joël, Mylo, Oliwia, Nina, Philippe, Hanna,
Paulina en Naomi voor het eerst op 27 september de Eerste heilige Communie ontvangen.
Zoals Marlène Falke, onze pastoraal werker,
het al benoemde in haar welkomstwoord: een
ongewoon tijdstip, namelijk in de heilige Mis

van 14.00 uur. Maar dat maakte de viering niet
minder feestelijk.
De kinderen kwamen in processie met hun
Doopkaarsen de kerk binnen. De meisjes hadden mooie witte jurkjes aan en de jongens
waren strak in pak. De kerkbanken waren met
linten versierd en het Dameskoor was goed bij
stem. Al met al een mooie Mis waarin deze kinderen voor het eerst Jezus mochten ontvangen.
Van nu af aan horen
zij er helemaal bij. En
de preek van pastoor
Broeders, met een
hele mooie paraplu,
zal zeker niet alleen
de Communicanten
hebben geboeid en
aangesproken, maar
ook zeker de ouders,
opa’s en oma’s en
andere belangstellenden in een overvolle kerk. Proficiat !

Vaste vieringen
Zondag om 11.15 uur Eucharistieviering
met leden van het Harteburgkoor olv.Theo
Goedhart. Deze viering is ook te zien op de
streaming bij vieringen op www.hartebrugkerk.nl en ook op you tubekanaal.
Donderdag om 12.30 uur Eucharistieviering
met als voorganger pater Leo van Ulden ofm.

Mu s e u m Gre ccio
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.

Petruskoor in coronatijd
Op 8 maart zong het Amsterdams Gemengd
Koor de Johannes-Passion van Bach in het Concertgebouw. Dat was voor een Passieconcert
heel vroeg, een maand voor de Goede Week.
Kort daarna ging Nederland in lock-down – het
passie-seizoen zou beperkt blijven tot dit ene
concert. Het concert pakte desastreus uit. Van
de 130 koorleden werden er 102 ziek en ook solisten, dirigent en diverse orkestleden liepen het
virus op. Eén koorlid en drie partners overleden.
Hoewel het niet te zeggen is of het virus tijdens
het zingen werd overgedragen of bijvoorbeeld
tijdens gezellige pauzemomenten, zat de schrik
er bij koorzingend Nederland behoorlijk in.

Petruskoor op ruime afstand
Het Petruskoor viel ook stil, halverwege de
voorbereiding voor Pasen met het projectkoor.
Na de zomer hebben we de draad voorzichtig
opgepakt. Inmiddels is het duidelijk dat, met
inachtneming van een aantal maatregelen,
zingen veilig kan. Afstand is daarbij het sleutelwoord – daar was in het Concertgebouw op 8
maart natuurlijk nog geen sprake van. Het zingt
minder prettig, maar het kán in ieder geval
weer. Tijdens de repetities hebben we gelukkig
een ruime kerk ter beschikking en ook tijdens
een kerkdienst passen er, op ruime afstand,
behoorlijk wat koorleden op de koorzolder.
Sommige koorleden die bij een risicogroep
horen blijven liever nog thuis. Dat respecteren we natuurlijk. We zijn daarom direct gaan
werken aan één- en tweestemmig repertoire,
dat we met bijna iedere bezetting kunnen zingen. Misschien heeft u de nieuwe éénstemmige Missa Puerorum van Rheinberger al eens
gehoord tijdens een zaterdagavondviering.

Geen projectkoor met Kerst
Volkszang is helaas nog niet toegestaan, de
vieringen blijven daardoor muzikaal toch wat
‘kaler’ dan we gewend zijn.
Het is moeilijk vooruit te plannen. Bij het
schrijven van dit stukje zijn de maatregelen
net weer verscherpt en wellicht is bij het verschijnen van deze Rondom de Kerk de situatie
weer anders. In ieder geval zit een projectkoor
met Kerst er niet in dit jaar. Hopelijk biedt 2021
meer mogelijkheden.
Het Petruskoor zingt, ook in coronabezetting,
de eerste, derde en eventueel vijfde zaterdag
van iedere maand in de Avondmis. Uitzondering is 5 december.
Coen Huisman
Voor het verhaal van één van de solisten van
8 maart: zie https://www.operamagazine.nl/
achtergrond/53235/.

Vrijwilligers…
Onmisbaar! Ook in onze parochie. Zo hebben we
een groep contactpersonen die in onze parochiekern dit blad rondbrengt. Zij zorgen ook voor
het uitdelen en ophalen van de envelop Actie
Kerkbalans. Elk lid van deze werkgroep Contactpersonen heeft een eigen wijkje. Waar mogelijk
worden ook contacten onderhouden met parochianen in die wijk. Onder andere door verhuizing komen er vacatures. Nieuwsgierig? Bel of
mail gerust. Daarnaast heeft ook de werkgroep
Diaconie dringend versterking nodig. En bij de
tuinploeg, die op maandagochtend anderhalf
uur de tuinen rondom de kerk bijhouden, zijn
ook mensen welkom! Bel of mail naar Cathalijne
06 18 91 45 74 of clouwes@ziggo.nl.

Eerste heilige Communie

3 oktober Reveille, digitale
opname in de Petruskerk

Omdat de reveille dit jaar door de Coronaregels niet in de stad plaats kon vinden zijn er
opnamen gemaakt in onze Petruskerk. Voorzitter Kamps van de 3 oktober vereniging opende
het programma. Hierna speelde de Franciscusband Leiden bekende liederen en daarna
nam dirigent Wim de Ru het stokje over met
zijn koor en het samengestelde orkest van
Werkmans Wilskracht en Concordia.

De Petrus-Haan kraait
het Geluid van Zuid
De Hartebrug, de Lam Gods en de Petrus combineren als regio Zuid hun berichten in het Geluid
van Zuid. Elke maand - in aanvulling op Rondom de Kerk - ontvangt u het actuele nieuws
vanuit deze drie parochiekernen. Digitaal
bent u dan helemaal op de hoogte, inclusief
kleine interviews en nieuws voor de kinderen.
Achterin de kerk ligt ook (nog) een geprinte
versie, die her en der wat verkort is. Krijgt u het
Geluid van Zuid nog niet in uw mailbox, meldt
u zich dan met uw naam en uw perochiekern
aan via hhpp.regiozuid@gmail.com.

Vaste Vieringen

Zaterdagavond 19.00 uur Mis
Door de Week

Eucharistieviering in de kerk
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat 11 nov. en 9 dec.

Allerheiligen en Allerzielen

Op zondag 1 november is het Allerheiligen, op
maandag 2 november Allerzielen. De H. Mis op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is de viering van
Allerheiligen. In deze viering bidden wij ook speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar.
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Overleden

Matthieu van Marwijk
*15-03-1930 † 01-09-2020,
echtgenoot van Leny van Marwijk-Zandbergen.

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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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.

Piet de Boer restaureert eigen kruiswegstaties Antoniuskerk.
Op 26 februari maakte ik
kennis met Piet de Boer,
kunstschilder en bewoner
van Zuidwest. Piet deelde
op een eerdere bijeenkomst van het Buurtinitiatief zijn jeugdherinneringen
aan de hand van een aantal
van zijn kunstwerken. We
raakten in gesprek en –
wat velen van ons wel weten – maar voor mij nieuw
was: Piet is de maker van
de kruiswegstaties in de
Statie 5 schoon
Statie 5 vuil
Antoniuskerk, maar ook
het beeldje op het tabernakel is van zijn hand (twee engelen, cherubs, mensheid gegeven zoals ze nu is: betrokken of
onverschillig. Waar Jezus het kruis gaat dragen
gemaakt op verzoek pastoor Banning).
In 1989 werd Piet (toen 57 jaar oud) die van (2) zie je de schone handen van Jezus en onze
hervormde huize is, door pastoor Bouma ge- vuile handen die hem het kruis opleggen. Bij
vraagd een ontwerp te maken voor een kruis- de terdoodveroordeling van Jezus (1) zie je een
weg in de Antoniuskerk, die de kerk – ingewijd geteisterde mens. De twee hoofdjes boven
in 1966 – tot dan toe niet had! Piet krijgt na het tafereel met Simon van Cyrene (4) zijn de
veel discussie onder parochianen (zie ook de zoons van Simon: Rufus en Alexander. Bij het
jubileumgids H. Antonius 1961-2011 op www. afnemen van Jezus’ kleding (7) zie je rechtsonlamgodsleiden.nl) toch de opdracht en maakt der een afrastering van een concentratiekamp.
een kruisweg van 9 staties. Waarom 9 en geen Sinds 1990 hangen deze staties in de Antonius14? Piet: ‘Er was niet meer plek in de kerk en kerk. Ingelijst, maar vanwege de spiegeling in
van 5 staties, zoals onder meer het vallen van het glas werd al gauw besloten het glas achJezus onder het kruis, zijn geen beschrijvingen ter de schilderijen te plaatsen in plaats ervoor
in de Bijbel te vinden.
en die beslissing van toen heeft zijn sporen
Ze zijn gemaakt in tekenkrijt met olieverf, een nagelaten. Walm van kaarsen en wierook,
gecombineerde techniek. Er zit veel symboliek vocht, warmte en kou kregen vrij spel.
in Piets staties. “In die van het sterven van Dat was Piet ook al opgevallen en al praJezus aan het kruis (8) heb ik een beeld van de tende bood Piet aan de staties een grondige

Vooravondmis van de zondag

Open Kerk

Op 27 september ontvingen v.l.n.r. Olivia Semeijn Garcia - Laura Prins - Olivia Sosna Mateo Hubeek - Tosca Vingerhoed - Catalina Ramphal - Floris-Jan Zippro - Jelle Stijnman Evelien Schumacher hun Eerste heilige Communie. Van harte gelukgewenst!

Regio Zuid

Buurtinitiatief Leiden ZW

Allerzielen

Op woensdag 25 november is de eerstvolgende bijeenkomst, met als gastspreker wethouder Marleen Damen over het welzijn
van ouderen in Leiden Zuidwest.
Er is ruimte voor discussie en
muziek. De middag duurt
van 14.30 uur tot 16.00 uur
in de Opstandingskerk
aan de Arent Bruunstraat.

Op maandag 2 november kan iedereen die
dat wil een kaarsje komen opsteken voor een
dierbare overledene in het nieuwe onderkomen van onze protestantse broeders
en zusters die uit de Antoniuskerk
zijn vertrokken: ‘De Pelgrim’ in
de Apollotoren aan de Apollolaan. De ruimte is open
van 17.00 tot 19.00 uur. Op
1 november wordt in de
gewone
zondagmorgenviering in de Antoniuskerk
stil gestaan bij de overleden
parochianen.
NB: het logo van De Pelgrim is
ontworpen door onze Carel Bruens.

Aanmelding is vanwege
de
coronamaatregelen
noodzakelijk. Dat kan bij
Jan Akerboom: 06 19 01 99 83
of janakerboom@casema.nl.

opknapbeurt te geven. Ondanks zijn hoge
leeftijd (88) is Piet voortvarend begonnen, inmiddels zijn 6 staties succesvol
gerestaureerd. Piet: “Het is wel veel
meer werk dan ik verwachtte. Met een
mengsel van terpentijn en aceton heb
heel voorzichtig het vuil kunnen verwijderen. Hier en daar heb ik met dezelfde
verf die ik in 1989 gebruikte, waar nodig de kleuren wat kunnen ophalen en
beschadigingen kunnen bijwerken.
Piet heeft een warm hart voor de
oecumene. In zijn woonkamer hangt een
miniatuur in brons van het houten
crucifix uit de Antoniuskerk, dat, zo wist
hij mij te vertellen, gemaakt is door de
broer van bouwpastoor Commandeur.
Jan Akerboom

Kinderwoorddienst

Zondag 15 november om 9.30 in de Antoniuskerk, dus tijdelijk niet in de Middelareskerk!

Bijbelavonden met Marieke Maes

Op donderdag 5 november en 3 december
komt een groepje gelovigen bijeen om Bijbelteksten te bestuderen. Beide keren van 20.00
tot 22.00 uur in de Antoniuspastorie op 1,5
meter van elkaar. Telkens weer een inspirerende
avond! Opgave is niet nodig.

Maaltijd Plus

Vrijdag 30 oktober en 27 november is er weer
een Maaltijd Plus in de kerkzaal van de Maria
Middelareskerk aan de Rijndijk. Daar is voldoende ruimte om mensen te ontvangen, rekening
houdend met de coronarestricties.
Op 30 oktober zal ds. Marjan Driessen ingaan op
het Bijbelse thema ‘water’. De gast van november staat nog niet vast.
Aanvang van de maaltijd is zoals steeds om
18.00 uur. Onze vaste kok Reggy van West
verzorgt een smaakvolle maaltijd. U bent van
harte welkom; intekenen voor de maaltijd is
wel verplicht.

Overleden

Op 18 september overleed Jan van der Drift.
Hij werd 90 jaar en woonde aan de Lotte Beesestraat. De uitvaartplechtigheid vond plaats op
24 september in de Maria Middelareskerk.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Gouden Regenboog
Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
e-mail (koster):
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl

Diaconaal Weekend: ‘Laat ze niet vallen!’

Op 5 september 2021 bestaat onze geloofsgemeenschap 50 jaar. Voor de viering daarvan zijn in het atelier ‘Uit de kunst’ prachtige regenboogkaarsen gemaakt. Deze kunt
u voor € 5,- per stuk meenemen uit De Regenboog of bestellen: € 5,- per kaars overmaken naar NL70 INGB 0002 5811 91 t.n.v. Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, ovv kaarsen en adres. In de Merenwijk krijgt u de kaarsen thuis bezorgd

Allerzielen

Vieringen en activiteiten

Op maandag 2 november is van 17.00 –
19.00 uur de Regenboog ingericht voor de
herdenking van overleden dierbaren in
‘Een tijd van Licht en Ontmoeting’. U kunt
kaarsjes aansteken en kaartjes ophangen
en even zitten mijmeren in de sfeervol
ingerichte kerkzaal. Vanwege corona is
dit jaar geen koffie en geen gelegenheid
tot gesprek. Er wel een pastor aanwezig
om een afspraak te maken voor een gesprek. Om
19.00 uur is er een afsluitend ritueel (max. 70 personen). Ingang voorzijde
(Watermolen 1), uitgang:
achterzijde kerktuin.

Voor alle vieringen is aanmelding via onze website verplicht. Regelmatige bezoekers krijgen een digitale uitnodiging waarmee ze zich
kunnen aanmelden. De zondagse vieringen van 10.00 uur zijn ook via
livestream te volgen (zie website)
■ Eucharistieviering elke 3e donderdag van de maand 19.00 uur (19
november)
■ Vesperviering met H. Avondmaal 29 oktober en 12 november; aanmelden bij pastores (zie colofon).
■ Kliederkerk Creatieve viering rondom een Bijbelverhaal, voor
kinderen (3 tot 10 jaar) en hun (groot)ouder(s): zondagmiddag 8 november 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden uiterlijk woensdag 4 november bij
ds. Mirjam Buitenwerf (zie colofon).
■ Cursus Bijbels Hebreeuw Pastor Willy Hoogendoorn
geeft elke woensdagmiddag vanaf 21 oktober tot en
met 16 december een cursus Bijbels Hebreeuws.
De middag start om 14.00 uur. Er is plaats voor maximaal vijf deelnemers. Aanmelden kan uiterlijk op
12 oktober bij pastor Willy Hoogendoorn (zie colofon).
■ Gespreksgroep Liederen en muziek in de Advents- en Kersttijd.
Samen de rijkdom hiervan ontdekken op dinsdagavond 1, 8 en 15 december. Met muziek, historische achtergrond en ruimte voor het delen van
eigen (geloofs)ervaringen. Tijd 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden uiterlijk
23 november bij ds. Mirjam Buitenwerf (zie colofon).

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

Adventsactie 2020 Voedselzekerheid Nicaragua
De welvaart is de laatste 10 jaar
sterk verbeterd, maar 70 % van de
Midden- en Zuid-Amerika plattelandsbevolking is arm. Ondervoeding is een groot probleem.
Palacagüina is één van de armste en
droogste gebieden in Nicaragua.

Een kwart van de kinderen is ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Dit project wil
gezinnen in Palacagüina leren hun
moestuinen op een duurzame manier
te bewerken. De lokale non-profit
organisatie Octupan voert dit project
uit, dat ten goede komt aan 700

Stichting voor Elkaar Leiden en omgeving
Deze stichting ondersteunt onder meer SchuldHulpmaatje, JobhulpMaatje, Hiphelpt en Serve the City. Er zijn
zo’n 300 vrijwilligers bij de Stichting voor Elkaar Leiden en omgeving actief.
De steun aan kwetsbare burgers zijn in de afgelopen tien jaar sterk uitgebreid: meer
mensen komen zonder werk of inkomsten te zitten, raken geïsoleerd of in financiële problemen. Praktische en sociale hulp is voor veel mensen meer dan welkom. Stichting Voor Elkaar
Leiden en omgeving hoopt dit werk nog lang en met liefde, geloof en hoop te kunnen blijven
doen, in samenwerking met kerken, gemeenten en andere organisaties. Voor Elkaar Leiden
heeft een nieuwe coördinator: Barbara Bikker, bereikbaar op BarberaBikker@VoorElkaarLeiden.nl, tel. 071 20 321 20 of 06 51 09 71 77. Zie ook www.VoorElkaarLeiden.nl.
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mensen uit 144
gezinnen.
Zij krijgen training in duurzame landbouw
technieken.
Leerkrachten
worden getraind
om kinderen vertrouwd te maken
met gezond eten en om ze te leren
hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen. Hoewel alle vier projecten van
Adventsactie onze steun verdienen,
heeft de MOV HH. Petrus en Paulus
voor Nicaragua gekozen. Dit omdat
voedselzekerheid vooral voor kinderen belangrijk is. Zij zijn de toekomst
voor Nicaragua. Steun dit project bij
de deurcollecte of met een bijdrage
op NL89INGB 0653 1000 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag.
Lucia de Jeu en Regina Krowinkel

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

‘Laat ze niet vallen! Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan’. Dat is op
7 en 8 november het thema van het Diaconaal
Weekend 2020.
Waarom?
Op 1 mei van dit jaar, midden in de eerste coronagolf, werd
door de gemeente de Leidse Bed, Bad en Broodopvang
(BBB) gesloten. De laatste bewoners werden verwezen
naar een landelijke voorziening in Rotterdam. Ook stopt
STUV, de Leidse Stichting voor Uitgeprocedeerde Vluchtelingen op 1 januari 2021, omdat de gemeente de ‘perspectiefwoningen’ sluit en alleen nog dienst wil doen als juridisch loket voor vluchtelingen zonder papieren. Inmiddels
zijn de oud BBB-ers weer terug uit Rotterdam, zonder per-

Wat kunt u doen?

COOL opgericht
Onlangs is het ‘Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden’ (COOL)
opgericht door diverse organisaties,
waaronder De Bakkerij. Ook in
coronatijd wil COOL de mensen zonder
papieren steunen in woord en daad.
COOL wil ook de lokale politiek aanspreken: om deze meest kwetsbare
groep onder de vluchtelingen die in

spectief of soms zelfs
maar een dak boven
hun hoofd.
De afgelopen maanden boden De Bakkerij en andere
organisaties al extra ondersteuning,
bijvoorbeeld door
de oprichting van
het ‘Leids Ongedocumenteerden
Fonds’ (LOF). In het artikel
hieronder kunt u lezen over COOL. Voor dit Diaconaal Weekend komt een uitgebreide themakrant
uit met achtergronden en boek- en filmsuggesties.

Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer:
NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF. Ze komen ten
goede aan onderdak, voeding, kleding, reiskosten
e.d. Voor vragen info@debakkerijleiden.nl.
de knel is gekomen onder de aandacht
te brengen. Half september zijn vertegenwoordigers van de coalitiepartijen
uitgenodigd om hen te informeren en
samen te zoeken naar een humane oplossing. U hoort nog van ons.

Zeilvakantie kinderen en jongeren
Elf blije kindergezichten afgelopen zomer tijdens een zeilvakantie bij
Zeilcentrum ‘de Wijde Aa’. “Milan en zijn zusje hebben genoten”, vertelt hun
moeder, “en ze hebben allebei veel geleerd. Milan hoopt in de toekomst zelf
schipper en vrijwilliger bij de Wijde Aa te mogen worden. Hij dankt iedereen
voor deze kans. Ook zijn zusje heeft veel geleerd waardoor haar zelfvertrouwen is vergroot. Ze heeft bovendien
een leuk vriendinnetje leren kennen.
Ze hebben veel gel achen en plezier
gemaakt en de kampleiding maakte
het tot een groot feest.” De Bakkerij tekende voor de organisatie, het
Kansfonds droeg financieel bij en
taxicentrale Eltax haalde en bracht
zes van de jongeren in stijl, met
mondkapje, met een chique Tesla.

Vredesontmoeting: ‘Vrede verbindt’
Het verhaal van de ander. Dat stond centraal op maandag 21 september tijdens de
Vredesontmoeting 2020. Onder het motto ‘Vrede verbindt verschil’. Was de Hooglandse Kerkgracht in korte tijd omgetoverd tot een sfeervol corona-proof theater. Toehoorders konden op een lint van 65 stoelen, steeds 1,5 meter uit elkaar, via koptelefoons luisteren naar woorden en muziek. Zo werd ieder meegenomen in wat de ander
raakt, inspireert, angstig of onzeker maakt. Hoogtepunt was het aansteken van een
vredeskaars.Een uitgebreid verslag is terug te lezen op de website van De Bakkerij.

Rondom...
Licht
De foto van de Allerzielenviering op de
begraafplaats van De Goede Herder in precoronatijden op pagina 1 trof mij wéér. ‘Allerzielen in
het licht’, wat is dat een mooie en belangrijke gedachtenis van onze overledenen. Op alle begraafplaatsen
in onze parochie is Allerzielen voor alle nabestaanden
een gezamenlijke troost. Hopelijk kan er een manier
worden gevonden om het bezoek aan begraafplaatsen
corona-proof te organiseren. Het zijn moeilijke tijden
voor iedereen. We kunnen niet meer met z’n
allen naar de kerk, we volgen, als we dat kunnen, zgn.
‘livestreams’ van Missen. Ik probeer in deze tijden te
zoeken naar lichtpunten. Dat valt niet mee, wel ik tel
mijn zegeningen, en dat blijken er voor mij heel wat
te zijn. Hopelijk kunt u ook lichtpuntjes zien en uw
zegeningen tellen. Tijdens de Adventstijd kunnen we
uitzien naar het Licht van Kerstmis. Met de hoop op
betere tijden. Wil graag het prachtige Taizé-lied met
u delen: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend
vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft… ‘ Een lied dat in een prachtige cadans eindeloos kan worden gezongen. Laten we een kaars aansteken voor alle mensen die het moeilijk hebben. En ook
een extra lichtje dat ook óns hoop kan geven.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - November | December 2020
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Activiteiten voor jongeren
in de komende tijd

Gelukkig,

door d an kba ar te z ijn!

Androcles

Dankbaar zijn
Wij zijn dankbaar als wij
waarderen wat anderen
voor ons doen. Vooral God doet elke
dag wonderbare dingen voor ons.
Maar vaak staan wij er niet bij
stil. Soms zeuren wij over wat wij
niet hebben in plaats van dankbaar
zijn voor wat we wél hebben. Jezus zei: Maak je geen
zorgen. Je hemelse vader weet wat je nodig hebt!

en de dankbare leeuw

Hoe kan ik dankbaar zijn?
Je kunt iemand een kaart, mail of whatsapp sturen om
voor een cadeau of goede wensen te bedanken.
Je kunt dankbaar zijn voor je eten, omdat je weet dat op
deze aarde veel mensen wonen die honger lijden.
Je kunt dankbaar zijn dat je een dak boven je
hoofd hebt, want er zijn in Nederland en in de
hele wereld veel mensen die dakloos zijn.
Je kunt dankbaar zijn voor je
familie en vrienden die van
je houden.

De Romeinse slaaf Androcles was
weggerend van zijn gemene meester.
Diep in het bos vond hij een grot en
ging slapen. Maar plotseling, vanuit de
grot, kwam er een leeuw te voorschijn.
Androcles was bang. “De leeuw gaat me
zeker opeten!”, dacht hij. Maar de leeuw
keek naar Androcles en hield zijn grote
poot omhoog. In zijn poot was een grote
doorn! De leeuw had veel pijn. Androcles
had medelijden met hem en voorzichtig
trok hij de doorn uit de poot. De leeuw
was heel dankbaar en likte zijn gezicht.
Jaren later werd Androcles door zijn
meester opgepakt en als straf voor de
leeuwen gegooid. De kooi ging open en
een grote leeuw kwam eruit. Maar hij
viel Androcles niet aan. Hij ging bij hem
zitten en likte zijn gezicht. Het was zijn
leeuw! De keizer was zo ontroerd dat hij
Androcles én de leeuw hun vrijheid gaf.
En samen leefden ze lang en gelukkig.

Persoonlijk
gesprek
Als je iemand zoekt die met
jou een moment stil wil staan
bij hoe het met je gaat en wat
je bezighoudt. Of als je samen
iemand je gedachten of gevoelens wil ordenen, persoonlijke
(levens)vragen of dilemma’s
bespreken, neem dan contact
op met het team van Rapenburg 100. De pastores nemen
de tijd voor een persoonlijk
gesprek met je op de hogeschool, op de universiteit,
op Rapenburg 100 of online.
Neem gerust contact op met
Rob of Claudia. Meer info op
www.rapenburg100.nl.

Lieve God,
ik ben dankbaar dat ik sterk en gezond ben.
Ik ben dankbaar voor mijn familie en vrienden en voor al het goede dat je me geeft.
Bedankt dat je van me houdt.

De tien melaatsen

In de tijd van Jezus waren er heel veel ziektes. Een
van de meest gevreesde ziektes was melaatsheid. Iedereen ging uit de weg als een melaatse in de buurt
was. Melaatsen mochten niet meer bij hun familie
blijven maar moesten eenzaam en ellendig buiten de stad wonen. Pas als
de priester zag dat je huid
weer rein was, kon je weer
terug. Op een dag was Jezus op reis. Hij ging langs
een dorp waar tien melaatsen op Hem stonden te wachten. De melaatsen bleven op

afstand en riepen: “Jezus! Meester! Help ons!”
Toen Jezus hen zag had Hij medelijden met hen.
Hij zei: “Ga naar een priester. Die zal vaststellen dat jullie gezond zijn.” De melaatsen deden
wat Jezus zei en onderweg ontdekten ze dat ze
helemaal genezen waren. Wat waren ze blij!
Eén van de tien, een vreemdeling, ging terug
naar Jezus. Hij zong en hij dankte God met
een luide stem. Hij knielde voor Jezus om Hem
te bedanken. Jezus zei: “Waar zijn de andere
negen? Ben jij de enige die terugkomt om God
eer te brengen?” Toen zei Hij vriendelijk tegen
de man: “Sta op! Uw vertrouwen is uw redding!”

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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Op zaterdag 31 oktober is
weer de eerste bijeenkomst
van de tienergroep TEEN van
dit seizoen. Vanaf dit jaar
wordt de tienergroep getrokken door Pauine Buirma en
Maarten Klink in samenwerking met kapelaan Boris
Plavčić in overleg met pastoor
Smith. We starten de 31e rond
16.30 uur en houden rekening
met de coronamaatregelen.
Laat weten via de mail of in
de Whatsappgroep of je komt!
De data voor het hele seizoen zijn nu bekend. Voor de
komende tijd zijn dat 22 november van 17.00 tot 21.15 en
9 januari van 16.30 tot 21.15.
Kijk voor het laatste nieuws
op www.rkjleiden.nl/tienergroep. Iedereen is welkom!

Ons bisdom heeft
een heel pakket aan
jongerenactiviteiten samengevat in
de ‘Kalenderkaart’.
Het is belangrijk dat
jongeren elkaar kunnen
ontmoeten. In de
periode van corona is
dat niet mogelijk geweest, maar hopelijk
kan dat in de (nabije)
toekomst wel weer. Tour of Faith
met bisschop Van den Hende is ook
gepland: met maaltijd en na de Eucharistieviering catechese van de
bisschop. Zo kunnen jongeren elkaar ontmoeten en zich verdiepen
in geloof. Heel bijzonder is de WJD@
Home van 29 tot en met 31 januari
op Ameland, een landelijke ontmoeting voor jongeren tussen de 15 en
30 jaar. Dus zowel voor jongeren die
in deze mini-WJD alvast de sfeer van
de grote WJD willen proeven en voor
jongeren die al vaker mee geweest
zijn naar de WJD. Tijdens deze dagen
vieren we samen Eucharistie, is er
catechese van de bisschoppen en zijn
er lezingen en workshops. Met de
zee en het strand op een steenworp
afstand. Kortom, een heel weekend
lang om je te verdiepen in je geloof.
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Petra Tax (34)
Vrijwilliger Sint Joseph

Wat doe je?
Sinds 2014 ben ik betrokken bij de Catechese van
de Goede Herder in Leiden. Vanaf oktober tot en
met Pinksteren komen we drie keer per maand
samen in vier ruimtes van de Josephkerk met in
totaal 55 kinderen. Ik ben catechist in atrium II.

Bij al die bijeenkomsten kun je
ervaren dat je niet de enige bent die
gelooft, maar dat er meer jongeren
zijn die dat ook doen.
Verder staat in november en
december DiaconAction op het programma, waarbij tieners en jongeren
worden uitgedaagd om een diaconale activiteit te doen in hun eigen
omgeving. Vooral activiteiten voor
ouderen staan al in de steigers.
En in de zomer zijn er weer zomerkampen voor kinderen, tieners en
jongeren. Dan kunnen ze leeftijdsgenoten spreken over geloof, over
de vragen waar ze mee rondlopen en
ervaringen die ze hebben. Meld je
aan bij de whatsappgroep van jongerenpastoraat van het bisdom via
d.buhler@bisdomrotterdam.nl!

Student Telefoon Support
De pandemie heeft ons leven in de
greep. We moeten ons heroriënteren.
We moeten een dagelijks ritme
vinden dat ons houvast geeft, en een
manier vinden om in verbinding te
blijven met degenen die belangrijk
voor ons zijn. Hoe
kom je deze tijd
goed door? Hoe
zorg je voor jezelf
en voor vrienden
en familie? Misschien kun je ontdekken wat echt

Ron

DE

Jongeren Info

illigers
jw

R
G
E
R
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Kinder Hoek

van belang is voor je en wat je voldoening geeft. Iedere dag is er telefonisch spreekuur van 16.00 tot 18.00
uur en van 20.00 tot 22.00 uur via
071 744 01 68, ook in het weekend.
Je krijgt een van
de Delftse, Leidse
of Rotterdamse
studentenpastores
aan de lijn. Chat of
mail je liever, kijk
dan even op www.
rapenburg100.nl.
Samen komen we
deze tijd wel door.

Hoe gaat dat in praktijk?
Ik begeleid de kinderen in de leeftijd van 6 tot 9
jaar. Om 13.30 uur probeer ik er te zijn met mijn
oudste vier kinderen. Ik zet de zaal klaar met
behulp van een assistent. Om 14.00 uur komen de
kinderen binnen. Ze gaan zitten op de plek waar
hun map ligt. Vervolgens kiezen ze iets uit de kast
om mee te werken. Dat kan zijn de maquette van
Jeruzalem, de landkaart van Israël, de parabel van
de Barmhartige Samaritaan, of een van de andere
vele werkjes die gekozen kunnen worden. Hierbij
begeleid ik de kinderen. Rond 15.30 uur hebben
we een gezamenlijk gebed wat drie kinderen hebben voorbereid. Hierna wordt er verder gewerkt.
Om 16.00 uur stoppen we en gaan de kinderen
weer naar huis.

Waarom doe je dit?
Ik kwam dit tegen in de parochie en wilde destijds
mijn oudste dochter opgeven. De methode was
nieuw voor mij. Ik heb er cursus voor gevolgd om
catechist te worden. Niet alleen kinderen leren
veel, maar ook ik heb ontzettend veel geleerd over
het lezen en begrijpen van Bijbelverhalen,
de Sacramenten en de relatie tussen parabels en
de Sacramenten.
Wat drijft je?
Het is een prachtige catechesemethode voor kinderen. Ik hoop en bid ervoor dat de kinderen worden geraakt door Jezus en ons mooie geloof middels het werk in het atrium. Daarnaast geniet ik
zelf ook enorm van de onbevangenheid en
puurheid van de kinderen.
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Vieringen in de periode van 24 oktober tot en met 13 december 2020
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Regio Oost

St. Josephkerk
H. Lodewijkkerk
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Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

N2 06

Regio Noord

Oktober

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 3 november, dinsdag 1 december
dinsdag 5 januari 10.00 uur: EV
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Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

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

Crematie va.

Begrafenis va.

€ 3.999,-

€ 4.250,-

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor
een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

Basisscholen
RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44

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

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege
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 | T 071 203 60 45
PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
BC Leystede | Van Swietenstraat 2 | 2334 EA Leiden | T 071 517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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De mogelijkheid van een

Urnenkelder

Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder
is weersbestendig en het is een
mooie combinatie van begraven
en cremeren.
Meer informatie
bij de beheerder.

Kerkelijk Centrum

De Regenboog
Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Depersonen
Regenboog
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden

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

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

