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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | dec 2020/jan 2021| 

Geen publieke vieringen in de Regio Zuid tot na de lockdown 
In vervolg op de aangescherpte coronamaatregelen heeft de Regio Zuid beslo-
ten haar kerken tot in ieder geval het einde van de lockdown, 19 januari 2021, 
gesloten te houden. De Hartebrug verzorgt wel livestreams: www.harte-
brug.nl/vieringen. Onze bezoekers zijn veelal kwetsbare ouderen. Dit besluit 
juist rondom de kerstdagen, als vaak meer mensen zich geroepen voelen een 
kerstviering in de kerk mee te beleven en inspiratie op te doen, komt hard 
aan, dat beseffen wij terdege. Des te meer reden u, in deze uitzonderlijke situ-
atie, een Zalig Kerstfeest en vooral een Gezond Nieuwjaar toe te wensen.  

Leven en Licht | We leven in de donkere 
dagen voor Kerstmis en velen van ons er-
varen die donkerte nog eens extra door 
alle beperkingen die van ons worden ge-
vraagd. ‘Samen het virus de baas blijven’ 
begint door te wegen. Het verlangen 
groeit naar de tijd zoals het was, naar le-
ven zonder ziekte, dood of vrees.  
Je zou bijna denken dat Johannes ons voor ogen had toen hij in zijn evan-
gelie schreef: In Hem – in Jezus - was leven en dat leven was het Licht der 
mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het 
niet aan (Joh.1, 4-5). Woorden van hoop over leven en Licht. Een lonkend 
perspectief waar we naar uit mogen zien. Een weten, met nog tastend ge-
loof, dat onze dagen donker mogen, zijn maar dat er geen duisternis sterk 
genoeg is om dat Licht te overmeesteren. Ons wordt een Redder geboren, 
Christus de Heer. Pw Marlene Falke, belhamel van Zuid 
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De lockdown en onze parochie 
De bisschoppen hebben besloten dat er geen pu-
blieke vieringen op kerstavond en in de kerstnacht 
zijn. Voor zover er op Eerste en Tweede Kerstdag, 
doordeweeks en in de weekends nog vieringen zijn, 
blijft de hoofdregel dat er maximaal 30 kerkgangers 
mogelijk zijn. Men moet zich aanmelden.  

De Regio Zuid – de Hartebrug, de Lam Gods, de Pe-
truskerk – heeft ervoor gekozen de kerken tot 19 ja-
nuari gesloten te houden. De Hartebrug verzorgt 
livestreams. Zie www.hartebrug.nl/vieringen.  

In Regio Noord, Lodewijk en Sint-Joseph, zullen er vieringen zijn waar dat mo-
gelijk is: https://www.lodewijkparochie.nl en http://www.stjosephleiden.nl. 

Regio Oost is op kerstavond digitaal actief in De Goede Herder en de Sint-
Janskerk. Op kerstmorgen is er een viering in de Laurentiuskerk met maximaal 
30 kerkgangers. Daarvoor en daarna zijn de vieringen in twee van de drie ker-
ken van Oost als gebruikelijk met maximaal 30 kerkgangers; in de Sint-Jan zul-
len alle vieringen alleen digitaal te volgen zijn. Zie: https://www.hhpp-oost.nl. 
 

De bisschoppen roepen op om wél Kerstmis te vieren. Op 
NPO 2 is op Kerstavond 24 december via KRO-NCRV om 
23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn 
via livestream of televisie mee te vieren. De bisschoppen 
nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale 
website https://www.vierkerstmis.nl. Via die site kunnen 
gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet 
en zien wat de mogelijkheden zijn. 

 
Kerstactie Petruskerk 2020 

Juist ook in dit jaar willen we vanuit de Petruskerk weer een Kerstactie 
houden. Wijkcontactpersonen zullen een attentie brengen bij medepa-
rochianen die wij om wat voor reden dan ook in de kersttijd extra aan-

dacht willen geven. Andere jaren hielden we hiervoor een deurcollecte, maar 
vanwege corona kan deze collecte dit jaar geen doorgang vinden. Wilt u bij-
dragen, dan kunt u dit doen op NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Pe-
trus o.v.v. Kerstactie. We hopen dat we weer op u kunnen rekenen.  
Cobi van Strien, Maria Rosdorff en Luud Hettinga  
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Adventsactie 2020 
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan 
Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor hoop. Hoop op de 
komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen 
in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden.  
Onze parochie steunt het project Voldoende en gezond eten voor kinderen in 
Nicaragua.  

Wat is er aan de  hand? Alhoewel de 
welvaart de laatste 10 jaar aanzien-
lijk is verbeterd, is 70% van de plat-
telandsbevolking in Midden- en 
Zuid-Amerika nog arm. Ondervoe-
ding is een groot probleem Door 
ziektes en ondervoeding behoren de 
cijfers van moeder- en kindsterfte 

tot het hoogste van Centraal Amerika. Palacagüina, waar de Adventsactie start 
is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhou-
dende droogte kampen de gezinnen met een tekort aan voedsel. Akkers leve-
ren niet meer genoeg op om van te leven. 25% van de kinderen is ondervoed 
en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Door watergebrek groeit er 
te weinig gras om het vee te voeden. Het gevolg: Vee wordt verkocht, akkers 
verkleind en zo belanden  de gezinnen in een negatieve spiraal 
Wat willen we bereiken? Het doel van dit project is om gezinnen in Palaca-
güina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. En hoe 
ze hun grond op langere termijn vruchtbaar houden. Zo willen we de cirkel 
van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. De lokale non-profit orga-
nisatie Octupan voert dit project uit. 
Hoe doen we dat? Het project komt ten goede aan 700 mensen uit 144 gezin-
nen. Zij krijgen training in duurzame landbouw technieken. Ieder gezin ont-
vangt een startpakket, dat bestaat uit schoffel, gieter en pikhouweel en zaden 
voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun ei-
gen groenten te kweken. Verder ontvangen zij vouchers die ze in noodsitua-
ties kunnen inwisselen voor voedselpakketten. Leerkrachten worden getraind 
om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze 
schooltuinen kunnen aanleggen. 
Wij vragen u dit project te steunen doo uw gift te storten op NL 89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie – Den Haag. 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
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Bouwen aan je relatie 
In het voorjaar van 2021 organiseert Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer 
een cursus ‘Bouwen aan je Relatie’. Een leuke cursus, voor jonge stellen die 
willen bouwen aan een relatie die een leven lang mee kan gaan. Investeer in 
jullie ‘samen’ en meld je aan. Meer informatie op www.voorelkaarleiden.nl en 
kies Bouwen aan je Relatie voor meer informatie of om je aan te melden.  

Laudato Si’ Krant nr. 13 op de website 
De nieuwste Laudato Si Krant is op de website van Rondom de 
Kerk te vinden: https://rkleiden.nl. 

Bloemengroet vanuit de Hartebrug 
Fam. Mooren, Sophie Huisman, Victoria Twist, Mw. Van Ommen en Dick Ha-
venaar. 

Familieberichten 
Lam Gods | Gedoopt op 6 december: Léon Paul Karembega, zoon van Issa Ka-
rembega en Elisabeth Karembega-Kessler. Gefeliciteerd! Overleden 6 novem-
ber: Annie Verburg (85), 9 november: Henk Heyn (86), 20 november: Jan Slin-
gerland (80), 28 november: Agnès Hoornaerts (91), 30 november: Hans Wer-
nars (94). Dat zij mogen rusten in vrede. 
Petruskerk | Overleden 14 november, Wilhelmus Snoeijers, 76 jaar, Hartman-
straat; 11 december, Helena Maria (Leny) Stol, 97 jaar, Hoge Rijndijk/Room-
burgh. Dat zij mogen rusten in vrede. 

Collectes 
Met een daling in het aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de op-
brengst van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan. Des te 
mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vin-
den. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank namens 
de penningmeesters van de  parochiekernen. 
 
Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| 
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 
 

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | Lam Gods - Maria Middelares, 
Rijndijk 283 
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
 

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52 


