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NB. Pastoor Broeders kan de komende weken
wegens ziekte geen vieringen leiden. Kijk op de
websites voor de meest actuele informatie. Wij
wensen pastoor Broeders van harte beterschap.

in Leiden en omgeving

Kom en zie”

“

De betekenis van Kerstmis opnieuw overdenken
Hoe gaan we ons deze Kerst
herinneren? Als een Kerst
met wereldwijde zorg om
besmetting met het coronavirus en beperking van ons
kerkelijk leven? Als een
Kerst in een tijd met aanslagen, oorlog, natuurrampen
en een nog niet eerder gekend aantal vluchtelingen?
Of als een Kerst met de uitdaging om
de betekenis daarvan opnieuw te
overdenken, en creatieve manieren
om het samen te kunnen vieren, thuis
en in het Huis van de Vader. Een andere Kerst, waar we wel met vreugde op
terugkijken, ondanks dat er minder
gelovigen samen kunnen komen, concessies in zingen en samenzang, en in
vieren met scholen en senioren.

Uitnodiging tot inkeer
De essentie blijft immers hetzelfde:
het Hoogfeest van Kerstmis gaat vóór

alles om God die Mens is geworden.
In het Johannesevangelie lezen we
“het Woord is mens geworden en
heeft onder ons gewoond” (Joh 1:14).
God die mens wordt als een kind in
een Kribbe. Geen machtsvertoon,
geen geweld, maar weerloze kwetsbaarheid, liefde, die uitnodigt tot
inkeer. Tot stilstaan, contact maken
en je laten raken. En werk maken van
medemenselijkheid en liefde. Tot de
herders in het veld zingen de engelen: “Heden is ons een Redder
geboren, Christus de Heer” (Lc 2,11).

Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari
doen weer 2.000 kerken mee aan Actie
Kerkbalans. Het thema is ‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’. Kerken krijgen geen subsidie.
Om te kunnen bestaan, hebben ze financiële bijdragen nodig van hun parochianen. Zo blijven ze
van waarde voor hen en de samenleving. In een
samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en
ondersteuning van de kerk een heilzame tegen-

De redding die God ons
brengt, gaat over het Kind dat
opgroeit; die rondtrekt en in
handelen en spreken het rijk
Gods zichtbaar maakt; die aan
het Kruis sterft en uit de dood
opstaat. Een vreugdevolle
boodschap waarmee wordt
uitgezegd dat zonden en dood
niet het laatste woord hebben
maar vergeving en Eeuwig
leven.
God die mens wordt, die verlossing en vrede voortbrengt. Voor
wie? Voor ieder van ons, voor alle
mensen. Dat is wat onveranderd blijft
in corona-tijd. Dus ‘Kom en zie’ (Joh.
1,48) en bepaal voor uzelf of het een
Kerst wordt om snel te vergeten of te
koesteren. U bent welkom in onze
kerken; voor het vieren is aanmelding nodig, voor een bezoek aan
de Kerststal kunt u binnenlopen op
Tweede Kerstdag en de zondag erna.
Alle info vind u op pagina 12-13.
Zalig Kerstfeest!
Het Pastoraal Team

kerk van morgen

cultuur. Help mee dit in stand te houden. “Door
de kerk besef ik waar het leven om gaat”, vertelt
Petra Hulman op de website van Actie Kerkbalans.
Vanwege corona zal het niet lukken dat iedereen
een toezeggingsformulier ontvangt. U kunt uw
essentiële kerkbijdrage gewoon zelf overmaken.
Bankrekeningnummers staan op de pagina’s van
de kerken in dit blad. Uw financiële steun is nu
harder nodig dan ooit tevoren. We rekenen op u en
zijn dankbaar voor uw onmisbare bijdrage.

Sluiting Centraal
Secretariaat
Rond de feestdagen is het
centraal secretariaat van
onze parochie gesloten van
donderdag 24 december tot
maandag 4 januari; dan zijn
de openingstijden weer als
gebruikelijk, van maandag
tot en met vrijdag van 9.30
tot 11.30 uur.

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Van crisis naar kans:

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Laat Jezus toe in je leven

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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Rondom de Kerk is een uitgave
van de HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Drie keer H. Vormselviering
Op zaterdag 7 november ontvingen
24 tieners en 4 volwassen het
H. Vormsel uit handen van onze
bisschop Van den Hende. Er waren
drie vieringen: in de Sint Petrus en
in de Hartebrug. Dit vanwege de
beperking tot 30 kerkbezoekers.

Vormelingen van de viering van
15.00 uur in de Petruskerk.

We hopen en bidden dat de vormelingen nog veel kracht en inspiratie van
Hem mogen ontvangen. En we zijn
dankbaar dat zij met de ouders hebben doorgezet in deze lastige en
onzekere periode.
En natuurlijk indrukwekkend hoe
onze bisschop er veel voor over had
om ons dit feest te gunnen!

Bas van Pampus, pw

De vieringen werden opgeluisterd door
een geweldige afvaardiging van het
tiener- en jongerenkoor van De Goede
Herderkerk onder leiding van Thijs en
Veronique van der Hulst. Zo
was er in de kerken een bijzondere sfeer, waarin ieder
zijn of haar hart kon open
zetten voor Jezus: door toedoen van de H. Geest.
Alle vormelingen kregen
een nieuw boekje mee over
de recent heiligverklaarde
tiener Carlo Acutis. Maar
belangrijker is het opnieuw
Vormselviering van 19.00 uur in de Petruskerk.
ontvangen van de H. Geest.

Redactie Harriët van Dijk, Magda van Hien, en
Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)
Medewerkers Jury Smit, José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria
Twist en Eva Kessler
Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie
Advertentieacquisitie rondomadvertentie@gmail.com, 071 513 03 88
Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk,
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden.
E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.
Voor kopij op de pagina’s van de
parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 4, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten:
uiterlijk 13 januari 2021.
Verschijningsdatum: 4 februari 2021.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 5 komt 25 maart 2021 uit.

www.petrusenpaulusleiden.nl
2
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Crisis in onze kerken? Vorig jaar om
deze tijd zeiden wij
tegen elkaar: “Hoe
meer mensen in de
kerk, hoe beter het
is”. Fijn om een viering mee te mogen
maken in een kerk
die vol zit. Nu mogen er 30 kerkbezoekers zijn. We zien uit naar het
moment dat het aantal weer groter
kan zijn. Hoe ervaren wij dat zelf?
Is deze tijd voor ons een crisis of
is het ook een kans? Een kans om
meer tijd te besteden aan ons geloofsleven? Om meer te werken aan
onze relatie met Jezus? Jezus zelf
wil ons iedere dag weer een kans
geven, om als het ware iedere dag
bij Hem en met Hem te zijn. Bijvoorbeeld in het ontvangen van
de heilige Communie, bij Hem te
zijn bij de aanbidding, of thuis met
onze gebeden, wat een kans. Het

leven van alle dag kan
een crisis zijn, tenzij
je Jezus toelaat in je
leven.

Een bijzondere
Kerstmis
We gaan Kerstmis vieren, een bijzondere
Kerstmis. Géén volle kerk, maar het
kan zo zijn dat we, ook met weinig
mensen, Kerstmis heel intens kunnen vieren. Dat we heel goed beseffen wat Kerstmis betekent: het
mooiste cadeau dat God ooit heeft
gegeven aan de mensheid: God de
Zoon wordt mens, de Menswording
van Jezus.
Jezus geeft ons een kans om ons
hart voor Hem te openen. Grijp
deze kans, laat Jezus je inzien dat
kansen het altijd winnen van een
crisis.

In coronatijden missen we elkaar, maar hebben ook
tijd over: op FORMED.org – catecheseaanbod van de
Amerikaanse bisschoppen (red.) – zijn films te kijken of online lezingen te beluisteren.
Na een proefperiode kijken we terug op enkele successen, zoals de bekroonde Spaanse televisieserie
over Teresa van Avila, een aanrader. Om de heilige
Geest in katholieke kringen nóg meer bekend te
maken heeft de huidige president van Steubenville
university de tv serie ‘The Wild Goose’ gemaakt met
mensen aan het woord en verhalen uit de bijbel en de
traditie. Klassieke Bijbelstudies van elke keer een
handvol sessies van ongeveer een uur, over Maria,
over elk van de evangelisten, elke serie is een kans je
geloof te verdiepen. En Engelse en Spaanse kinderseries op de site zijn een kans je kinderen iets leuks te
tonen en ze ook nog wat te leren over Jezus.
Aan alle gebruikers van FORMED wordt nu gevraagd
of ze het proefabonnement van de parochie gecontinueerd willen zien of niet. Zeker omdat het om een
paar duizend euro investeringen gaat, die opgebracht
worden door donaties. Heeft u nog niet gekeken? Ga
naar Formed.org, schrijf u in en zoek naar ‘Leiden’ of
‘Louis’ (Lodewijk). Meer dan honderd mensen zijn u
voorgegaan! 
Joost van Halem

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u zalig Kerstmis en zalig Nieuwjaar

Zalig Kerstmis voor u allen!

In gedachten

Diaken Clavel

Van Advent
tot Kerstmis

Boek ‘Jezus Christus en zijn tijd’

‘Jezus Christus en zijn tijd’ is een eerste vertaling in het
Nederlands van het boek ‘To Know Christ Jesus’ uit 1962,
geschreven door Frank Joseph Sheed (1897-1981). Het is
een van zijn bekendste boeken.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in
te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima,
mits met bronvermelding.
Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006
2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het
Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Crisis, iedere dag worden wij ermee geconfronteerd. De pande
mie bepaalt ons leven. We zijn voorzichtig, houden ons aan
de regels. De regels hebben voor de één meer en voor de ander
minder consequenties. Eenzaamheid, vooral onder veel ouderen, wordt steeds nijpender.

Nog een jaar FORMED?

Vormselviering van 16.30 uur in de Hartebrugkerk.

Oproep H. Vormsel 2021
Ook dit seizoen gaat zich weer een aantal volwassenen voorbereiden op het ontvangen van het H. Vormsel. Tieners
krijgen een eigen voorbereiding. We hebben net drie
prachtige vieringen gehad met onze bisschop Van
den Hende. Zie hierboven. We hopen in juni 2021
weer mooie Vormselvieringen te hebben in onze parochie. Data en locaties zijn nog niet bekend. Wilt u meer
info of meedoen? Informatie en aanmelding Bas van Pampus,
pastoraal werker, 06 52 24 68 26 of pwbasleiden@gmail.com.

de dagen zijn weer donker
de nachten kil en koud
wachten op het wonder
is wat ons bezig houdt

Sheed was een centrale figuur in wat hij zelf noemde de
‘Katholieke Intellectuele Wederopleving’, een invloedrijke
en wat losse groep van bekeerlingen tot het katholieke
geloof – hij was overigens zelf geen bekeerling. Het boek
begint niet toevallig met de betekenisvolle woorden uit
het Johannes-evangelie (Joh 17,3): “En dit is het eeuwig
leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij
hebt gezonden, Jezus Christus.” Dit vers is dan ook het
uitgangspunt van Frank Sheed in dit boek: hij spreekt
over “het kennen van Christus Jezus zoals de ene mens de andere
kan kennen” (Voorwoord p. 9). In het boek staat de ontmoeting met een Persoon centraal.
Het boek is trouw aan de Evangeliën, met veel citaten uit de Bijbel. Een vlot geschreven,
goed leesbaar werk. We kunnen er veel uit leren, het steeds weer oppakken. Mede dankzij
de 32 mooie kleurenafbeeldingen die in de Nederlandse uitgave zijn opgenomen.
Uitgever Stichting De Boog Informatie www.deboog.nl. Zie ook de advertentie van De
Boog in Rondom de Kerk 2.

wachten op het wonder
het wonder van weleer
wachten op het Kerstkind
wachten op de Heer
na een veelbewogen tijd
van veel verdriet en pijn
wil het Kerstkind in de kribbe
opnieuw onze Redder zijn
laten wij met Zijn Zegen
samen met elkaar
vol vertrouwen verder gaan;
ook in het nieuwe jaar
José Simons-Castelein
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Iconen, een geloofsbelijdenis
Verbeelding van
Enige maanden geleden belde ik Jan van
hemelse geheiLoon op om te vragen of hij geïnteresseerd
men
was in iconen. Ja, hij vond het een aanvulling voor de collectie van ‘zijn’ museum
Iconen hebben
Greccio onder de Hartebrugkerk.
een soortgelijke
rol. Het zijn verbeeldingen van de
Ik beloofde hem een uitleg over de waarde
hemelse geheimen. De afgebeelvan iconen. Hij vond de icoon van heilige
den zijn niet geportretteerd, maar
Nicolaas, de patroon van een goed huwelijk
symbolisch weergegeven volgens
en veel meer, die ik geschilderd had ter gestrenge regels, opgetekend in
legenheid van ons eigen huwelijk, de moeite
waard om ook mee te nemen. Hij vroeg me om Dik Kompier met Jan van Loon met icoon H. Nicolaas. schilderboeken. Ze vertellen het
toelichting over de betekenis van iconen en hun rol in ons geloof. verhaal zoals het geloof dat vertelt. Geen menselijke gebeurteIk licht zo beknopt mogelijk daarover wat toe. In veel huishounis, maar een hemelse. Hierbij de icoon van de geboorte van
Jezus. Maria ligt centraal met Jezus naast haar. De os en de ezel
dens staan op een mooie plaats foto’s van familieleden. Er wordt
in een grot geven de stal aan. Jozef als stiefvader, zit onderaan
vaak met vertedering of trots naar gekeken. Dat is jouw familie.
en de profeet vertelt hem over de rol van de Verlosser. Rechts de
En de overledenen krijgen op hun gedenkdag een bloemetje. Onbazuinen van het engelenkoor. Links de aankomst van de
zin, zou je zeggen, maar het geeft ook een verbondenheid weer,
zelfs over de dood heen.
koningen die hier de hele wereld vertegenwoordigen. De engelen verwijzen naar de goddelijke ingreep, te zien aan de stralen.
De engel rechts draagt al de voorwerpen van het lijden: Jezus is
toch de Verlosser.
In deze afbeelding is het hele geloof in de figuur van Jezus de
Gezalfde. Deze icoon ligt in de Oosterse kerken ter verering
vooraan in de kerk op 6 januari: Epifanie, de dag van de aankondiging van het heil. De mensen kussen deze uit eerbied.
Dik Kompier

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort
Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.
Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net
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Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl

Kerstgroeten
vanuit het Pastoraal Team

Uitkijken naar het
Licht van Kerstmis

Pastoor Broeders
Het is dit jaar de vraag of we elkaar met Kerstmis kunnen
ontmoeten. De coronacrisis vergt afstand houden. Zo weten
we eens te meer dat wij elkaar nodig hebben, dat wij zijn
geroepen om zorg te dragen voor elkaar. Als christenen zijn
wij op zoek naar God, in gebed en dienstbaarheid, in de wetenschap dat God op zoek is naar ons. Mogen wij God blijven
zoeken en vinden in de stal van Bethlehem, in het Kind liggend in de kribbe. Zalig Kerstmis.

Het coronavirus kwam dit
jaar vlak voor de Veertigdagentijd in Europa aan.
We zeiden toen tegen
elkaar: “dit wordt een heel
bijzondere, extra ingetogen Veertigdagentijd met
ruimte voor stilte,
aandacht en bezinning.”

Pastoor Smith
2020 wordt afgerond. We hadden het Schriftvers Johannes
20,20 hard nodig! Dat verwees gelukkig naar een gebeurtenis
die ons te midden van de voorvallen en moeilijke momenten
altijd bleef sterken. 2021 gaat beginnen. We bidden dat iedereen weer naar de Mis kan komen, dat we weer vrijuit op elkaar
kunnen toelopen. Johannes 20,21 wijst voor dit jaar de weg:
“Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik u.’”
Zalig Kerstmis en een Johannes-20,21-rijk jaar toegewenst.

We weten nu dat de beperkingen véél langer duren. We voelen hoezeer wij God nodig hebben. Gelukkig kunnen we de
Mis, Rozenkransgebed, catechese en onderling gesprek via
livestream en Zoom meemaken. En nu kunnen we, zij het met
heel weinig mensen, het Sacramentele leven weer een beetje
oppakken in de kerken. Met tijdens vieringen ook, beperkte,
liturgische ondersteuning door koorleden en organisten.
Voorlopig moeten we ons aanmelden voor de Mis en afwachten
of we een plaats ‘bemachtigd’ hebben. Ook met Kerstmis. De
pastoors zorgen voor extra vieringen. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen de Menswording van onze Verlosser in de kerk
vieren. Geeft u zich tijdig op!

Diaken Clavel
In deze bijzondere tijd, waarin veel niet mogelijk is, wens ik u
Zalig en Gezegend Kerstmis toe. Dat Kerstmis 2020 u, ondanks
alles, toch die vreugde brengt: Gods Zoon is mens geworden.
Dat u deze dagen in vreugde mag beleven, in het (beperkte) samenzijn met degenen die u lief zijn. Dit wens ik u van harte toe.
Bas van Pampus pw.
Ieder jaar verheug ik me op het grote, sfeervolle feest rond
Kerstmis. Nu is dat anders. Het is de vraag of we als groot gezin
samen naar de Nachtmis kunnen. Moeilijk is ook dat wij allen
niet als familie met anderen bij elkaar kunnen komen. Ik ontmoet eenzame oudere mensen die dit jaar meer opzien tegen
de feesten van Kerstmis en Oud & Nieuw. Toch blijft Kerstmis
ons verbazen, God die zich klein maakt in baby Jezus. En hoe
eenzaam en somber we wellicht ook zijn, we mogen weten dat
Jezus ons zeer nabij is. Een geborgen Kerstfeest!
Marlène Falke-de Hoogh pw.
Niets aan Kerst lijkt dit jaar gewoon of vanzelfsprekend.
En toch: God ziet om naar zijn mensen en besluit Mens te worden. Hij kiest een vrouw om mens te worden, Maria. Hij wordt
mens in de kwetsbare gestalte van een pasgeboren kind. Kerst
daagt ook ons uit om mens te worden, open te staan voor de
kwetsbaarheid die juist in deze dagen ons bestaan tekent.
Dan wordt het een zalig Kerstfeest.

Uiting geven aan geloof en hoop
Ook moeten we niet vergeten dat wij in deze dagen van zorgen
en beperkingen op sociaal gebied, als christenen gezegend
zijn met de troost en hoop die ons geloof ons biedt. Hieraan
kunnen wij uiting geven door op de een of andere manier concreet ‘licht van de wereld’ te zijn: een telefoontje naar iemand
die alleen zit, een boodschap voor iemand die moeilijk ter
been is, een gesprek met iemand die het moeilijk heeft.

Bijdragen aan het werk van de kerk
Ook kunnen we bijdragen aan de evangelisatie door het werk
van onze kerken te steunen. Met minder mensen in de kerk
zijn er lagere inkomsten. Minder mensen in de kerk betekent
ook lagere collecte-inkomsten. Gelukkig is dit enigszins
goedgemaakt door gulle giften die op de bankrekeningen zijn
binnengekomen. Toch is meer steun, ook de uwe, voor de
Actie Kerkbalans onmisbaar.
Tot slot: we kijken, in deze moeilijke tijd, niet alleen uit naar
het Licht van Kerstmis, maar ook naar de komst van de zusters in de pastorie van de Josephkerk aan de Herensingel.
De vergunningen zijn rond.

Zalig Kerstmis.
Namens het bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie,
Christophe Sevenster, portefeuillehouder communicatie

www.petrusenpaulusleiden.nl
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

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

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

Sint Joseph,
zorgvolle verdediger van Jezus
Op de moeizame weg naar Bethlehem en later
naar Egypte en terug naar Nazareth, waakte
Sint Joseph over Maria en het Kind. Hij was
bereid het opgroeiende Kind met zijn leven
te verdedigen. Bij de Kerststal is de goede
Joseph rustig aanwezig. Maar hij waakt, hij zorgt,
en kijkt of er alleen goed volk aankomt. Zelfs
de waardige wijzen uit het oosten, als ze een
vinger naar het Kind of Maria wilden uitsteken,
zou hij er tussen springen.
Zo blijft Joseph de zorgvolle verdediger van de
Kerk, van de kerken die zijn naam dragen en
van een ieder die hem om hulp vraagt. “De
Naam van Joseph zal een Naam van bescherming zijn heel ons leven door.” (z. Guillaume
Joseph Chaminade, 1761-1850). Pastoor Smith

Kerststalbezichtiging 26 en 27
dec. (naar omstandigheden)
Vrijwilligers van de Sint Josephkerk gaan dit
jaar alles op alles zetten om de Kerststalbezichtiging weer mogelijk te maken. Zoals
de Josephkerk al vanaf het begin heel veilig
gemaakt was om naar binnen te gaan, zo zal
dat ook bij de Kerststalbezichtiging zijn. De
stal zal van twee kanten te bekijken zijn, zodat niemand te dicht bij een andere bezoeker
komt. Op de website van de Sint Josephkerk
of de Facebookpagina vindt u het meest actuele nieuws over de kerststalbezichtiging. Maar
we hopen dat de kerststalbezichtiging door
kan gaan op zaterdag 26 december en zondag
27 december van 13.00 tot 15.00 uur. Zie verder
www.stjosephleiden.nl.
Fons Overdijk

Een Kerkvader en Kerstmis
De kerkvaders hebben in de eerste eeuwen
ervoor gezorgd dat de Kerk verder gestalte
kreeg. Ze zijn als het ware een schakel tussen
de christenen van vandaag en de 12 apostelen.
Een van de meer bekende kerkvaders is de
H. Augustinus (354-430). Hij schreef diverse
preken over Kerstmis. Wat daarbij opvalt, zijn
de tegenstellingen die hij gebruikt om de geboorte van Christus te verduidelijken.
In een van zijn preken schreef hij, dat Jezus in
de kribbe lag én de wereld omvat hield.
Jezus was een kind in een voederbak liggend
dat nog niet sprak én Hij was het Woord.
Hij, die door de hemelen niet werd bevat, werd
wél gedragen in de schoot van een vrouw. Zij
gaf haar melk aan Hem, en aan ons Brood.
En haar aan wier borsten Hij zoog, voedde Hij
met waarheid. De moeder aan wie Hij als kind
onderworpen was, werd door zijn macht bestuurd.
Zijn preek eindigt:
“Moge Hij in ons zijn gaven tot voltooiing brengen, Hij die er niet voor is teruggeschrokken
ook ons levensbegin op zich te nemen en ons
kinderen van God maken.”

Gebed van Augustinus:
Geef mij een hart dat aan U denkt,
een gemoed dat U bemint,
een geest die U overweegt,
een verstand dat U verstaat,
een rede die zich altijd zoet en krachtig aan
U hecht, en U wijze Liefde wijs bemint.
Annelies Cremers

Aktie Kerkbalans - Digitaal 2021 Jaar van restauratie
Het is een goede gewoonte om in januari aan-
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dacht te besteden aan het financiële huishoudboekje van uw kerk. Dit kennen wij als de jaarlijkse actie Kerkbalans. De Sint Josephkerk doet
hier ook ieder jaar aan mee. Meestal met een
bijzondere promotieactie, met koffie en gebak in
het kerkportaal en met adviseurs, die u informeren. Maar voor 2021 zal dat door de coronacrisis
noodgedwongen anders moeten: meer digitaal.
Zeker nu de tweede fase van de kerkrestauratie,
de restauratie van de pastorie en de komst van
de Zusters steeds dichterbij komen. In het voorjaar zullen de werkzaamheden gaan beginnen.
In de pastorie worden twee verdiepingen voor
de zusters in orde gemaakt. Maar de hele zijkant
van de kerk, Alexanderstraat, wordt opgeknapt.
Elke bijdrage kunnen wij daarom goed gebruiken. Wij gaan ons best doen om u zo gooed
mogelijk te informeren en te enthousiasmeren. Gaat u in januari uw best doen om uw Sint
Josephkerk, naar uw mogelijkheden, te ondersteunen? Alvast hartelijk dank! Kees van Hees

Extra aandacht voor
Gulden Mis
wo. 16 dec. 7.00 uur (opgave nodig). Ook via
livestream: Lodewijksite.
Avond van Barmhartigheid
ma. 21 dec. 19.00 tot 21.30 uur: Mis, aanbidding
en biecht bij 2 priesters, gebedsteams – vrij in
en uit lopen.
Extra biechtavond
di. 22 dec. na de Avondmis in de Lodewijkkerk
Kerstavond
Gezinsviering en Nachtmis (opgave nodig)
Kerstmis en 2e Kerstdag
11.30 uur Mis (opgave nodig)
2e en 3e Kerstdag Kerststalbezichtiging
13.00 tot 15.00 uur
Oudejaarsavond 17.00 uur Mis (opgave nodig)
Nieuwjaarsdag 11.20 uur Mis (opgave nodig)
Pater Pio Gebedsgroep
niet op 2 jan., wel weer op 6 febr.

Vaste Vieringen
Zondag

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

Woensdag

18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

zondag 16.00 uur Lodewijkkerk
woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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24 uurs aanbidding –
Zalige Aloysius Stepinac
Ook in dit jaar 2020 is de 24 uurs aanbidding
doorgegaan, zelfs tijdens de lockdown. De
aanwezigheid van de Heer in het Allerheiligste
maakt het leven zoveel eenvoudiger. We weten waar Hij te vinden is en we zien daar hoe
Hij ons trouw nabij blijft.
Aloysius Stepinac (1898-1960) was kardinaal
van Zagreb in het toenmalige Joegoslavië.
Het communistisch regime liet hem oppakken. Na 5 jaar gevangenis leefde hij de laatste
jaren van zijn leven in huisarrest. Daar mocht
hij de Mis lezen en biechthoren. Hij stierf aan
een bloedziekte die hij in de gevangenis had
opgedaan en wordt dus als een martelaar beschouwd. Hij werd zaligverklaard in 1998. De
religieuzen die hem verzorgden, getuigen dat
hij vele uren in aanbidding bij het Allerheiligste doorbracht. Hij zei: “Zolang de Mis gevierd
wordt op aarde, is er hoop voor de mensheid
om de genade van God te vinden.”
Pastoor Smith

Kerstmis met Sint Franciscus
Uit de biografie van Thomas van Celano
(I, 85-86):
Franciscus’ belangrijkste doel en
intense verlangen was de leer en
de voetstappen van Jezus te volgen. Vooral zijn nederige menswording en de liefde, die Hij in
zijn lijdensweg had laten blijken,
waren zozeer een voortdurende
bron van inspiratie voor hem
dat hij eigenlijk aan niet anders
wilde denken.
Toen hij in Greccio Kerstmis wilde vieren, zei hij: “ik wil de herinnering oproepen aan het Kind
dat in Bethlehem geboren is
en zo goed mogelijk met eigen
ogen de pijnlijke en behoeftige
omstandigheden zien waaronder
het Kind te lijden had”.
Er werd een kribbe gemaakt
en zo werd Greccio het nieuwe
Bethlehem. De broeders zongen de lof en Gods heilige stond
voor de kribbe, steeds zuchtende
van medelijden, maar ook doorgloeid van wonderlijke blijheid.
Boven de kribbe vierde een diep
ontroerde priester de heilige Mis.

Regio Noord

Biecht in diverse talen
Zondag om 16.00 uur is er gelegenheid voor
het Sacrament van Boete en Verzoening tot
aan 16.50 uur. Om 17.00 uur is de Engelse Mis.
Biechthoren kan in het Nederlands, Engels,
Duits en Frans en gebeurt in de biechtkamer
links bij binnenkomst.
Als Father Lucas er is, zal hij biechthoren in de
aanbiddingskapel. In de kerk bij de tussendeur
is dan de wachtplek. Hij kan biechthoren in het
Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Duits en
Nederlands.

Confession in various languages
On Sunday at 4 p.m. there is an opportunity for
the Sacrament of Penance and Reconciliation
until 4:50 p.m. The English Mass is at 5 p.m.
Confession is possible in Dutch, English,
German and French and is done in the confessional room, left when entering the church.
When Father Lucas is present, he will hear confession in the Adoration chapel. In the church
at the connecting door is the waiting area.
He can hear confessions in English, Italian,
Spanish, Portuguese, German and Dutch.

Zoom ontmoeting
kernvrijwilligers regio Noord
Vrijdag 20 november: we deelden wie we zijn
en wat we (al) doen in de Joseph en/of de
Lodewijk. En in een tweede ronde deelden we
wensen voor de toekomst en waar we (nog)
meer kunnen samenwerken. Resultaat is dat
sommigen, die elkaar wel van gezicht kenden,
elkaar nu even ontmoet hebben. Aan het eind
was er ook een hele lijst met nieuwe plannen
én de zorg om wat er al aan goeds is (en dat is
heel wat) zorgvuldig voort te zetten. Sebastiaan
Pouw, als vertegenwoordiger van regio Noord
in het parochiebestuur, nam deel en we weten
hem te vinden en hij weet ons te vinden.

Extra aandacht voor
Agenda zie Josephpagina
o.a. de Gulden Mis, extra biechtgelegenheid ...

Kerstmis en Oud en Nieuw

voor alle Missen is aanmelding nodig:
www.ikwilnaardemis.live
Nachtmis
Kerstmis

19.00 uur
10.00 uur en Engelse
Mis in de middag
2e Kerstdag
10.00 uur
Zondag H. Familie
10.00 uur en
17.00 uur Engelse Mis
Oude jaar do. 31 dec. 9.00 uur
Nieuwjaar vr. 1 jan. 10.00 uur

In januari een nieuwe Jaarheilige
Vaste Vieringen
Zondag

10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn/Nl. met kinderwoorddienst 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
Zaterdag

14.00 – 23.00 uur
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

RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

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

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.

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

ke

ie

Basisscholen

ch

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

paro

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

rn
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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.

God met ons
Missionaris Frans van
der Poel ofm. op vakantie in Nederland,
vierde zijn 80e verjaardag met een Eucharistieviering in de kerk
van zijn jeugd. Franciscaan Frans noemt zich ‘een zoon van de Hoge
Rijndijk’ . In 1960 trad hij in bij de Franciscanen,
waar hij filosofie en theologie studeerde en
priester werd gewijd in 1967.Als studiegenoot
van pater Van Ulden werd hij na zijn wijding
uitgezonden naar Brazilië. Daar werd hij verantwoordelijk voor een enorme parochie met
31 nederzettingen. “Het was zo groot als Drenthe. Vaak kwam ik maar één keer per jaar te
paard in een dorp waar dan 100 kinderen gedoopt werden en 12 trouwtjes op één dag! Met
God leven, Hem ontmoeten in alle aspecten
van het leven, is er nog vanzelfsprekend.” Het
deed pater Frans duidelijk goed “om weer in
de Meerburg te zijn.” Na de Eucharistieviering
volgde nog een ontmoeting met een aantal
familieleden van de pater in het atrium.

Bij binnenkomst in de kerk werd familieleden
van de dierbare overledenen gevraagd om
een devotielicht aan te steken vooraan in de
kerk. Zo konden we de viering starten met het
licht. Tijdens de wake zongen leden van het
middenkoor toepasselijke gezangen. Met het
noemen van de namen en het ‘In manus tuas
Pater commendo spiritu meum’ werden de
lichtjes in de glaasjes met naam van de overledenen aangestoken door de Misdienaar. Ook
werden de parochianen die elders uitgeleide
zijn gedaan herdacht en allen die aan Covid
zijn overleden.
Na de zegenbede werden de nabestaanden
uitgenodigd om zelf in de gedachteniskapel
het kruisje van de muur te halen en het glaasje
vooraan in de kerk
mee te nemen. Zo
hebben we met
elkaar een mooie,
waardevolle en verbindende viering
ervaren.

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
Z

O

E

T

E

R

W

O

U

D

E

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Uitreiking Elisabeth-certificaten
De jaarlijkse Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van
het bisdom Rotterdam heeft in coronatijd een
heel ander karakter gekregen dan was voorzien. Geen prijzen voor winnaars in verschillende categorieën, maar Elisabeth-certificaten voor diaconale initiatieven die tijdens de
eerste golf zijn ondernomen door parochies
of instellingen. Deze certificaten zijn op 14
november symbolisch uitgereikt door onze
bisschop mgr. Van den Hende tijdens een online bijeenkomst.
In totaal 72 aangemelde initiatieven kwamen
hiervoor in aanmerking. Daartoe behoren een
tweetal initiatieven, ondernomen vanuit parochiekern De Goede Herder: de ‘Wekelijkse
Woensdagmail’ en ‘Contacten met Ouderen’,
georganiseerd door respectievelijk Heleen
Brouwer en Thea Dingjan. Van harte proficiat,
Heleen en Thea!

Terugblik Allerzielen
Op Allerzielen zijn op de begraafplaats de
graven en de urnenmuur een uur voor aanvang
van de viering gezegend. Hier waren door de
tuinmannen brandende fakkels geplaatst en
was er een hart van bloemen.
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Ans Bulles en André Bouwman. De pastoor
roemde de inzet van beiden voor onze parochiegemeenschap. Eerst vanuit het koor van de
Menswording, later in het Goede Herderkoor
waar Ans tegenwoordig als dirigente de toon
zet. André is, behalve tenor in het koor ook
lid van de Beheercommissie en de drijvende
kracht achter de weblog ‘Uit de Schaapskooi’
van de Regio Oost.
Een terecht warm applaus volgde toen de pastoor de Paaskaars symbolisch overhandigde!

Openstelling secretariaat

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

Paaskaars 2019
In bijna iedere parochie bestaat de mooie
traditie om na Pasen de Paaskaars van het
afgelopen jaar een passende bestemming te
geven.
Als gevolg van de lockdown was het er in De
Goede Herder dit jaar nog niet van gekomen,
maar op de zondag Christus Koning, 22 november, toevallig ook nog eens de gedenkdag van
Sint Caecilia, nam pastoor Broeders aan het
einde van de viering het woord en richtte zich
tot de cantores van de viering, het echtpaar

Overleden

26-10 Piet Bongers, 85 jaar
30-10 Jeanne Nijssen, 94 jaar
10-11 Johannes Cornelis Zwetsloot, 82 jaar.
Mogen zij 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 - December 2020 | Januari 2021
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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.

Kerstmis in coronatijd

Vormelingen

Kerstmis is een feest dat wij met ons allen
willen vieren te midden van onze geliefden
en onze dierbaren. Normaal kan de voorpret
nu al voorzichtig beginnen, maar dit jaar ligt
het allemaal een stuk ingewikkelder. Een
lange tafel met familie of bezoek is ineens
niet meer vanzelfsprekend.
Het duurt natuurlijk nog even, toch weten
we dat het coronavirus ook tegen de Kerst
nog onder ons zal zijn. In tijden van nacht en
duisternis, is licht een groot gemis. Laat dan
Kerst, het feest van het Licht, ons bewust
maken van al het goede wat God ons geeft.
En van al het moois wat men heeft beleefd.
Zonder een woord te zeggen weten wij het
van elkaar, een gevoel van geluk dat ervaren wij ieder jaar.
Ik wens u allemaal een mooie Kerst met
lieve mensen om je heen. Mensen die van
je houden om wie je bent en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. Laat
merken dat je om die mensen geeft. Voel
de warmte die dat alles brengen kan. Geniet
van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw
en man. En vergeet niet om al de liefde die
je hebt gekregen, aan iedereen die het
nodig heeft door te geven. Zoals Jezus ons
heeft voorgeleefd. Hoe we Kerstmis dit jaar
ook vieren, het wonder is in ons geboren.

Margreet Onderwater, Gebedsleider

Op 7 november ontvingen 4 jongeren uit onze parochiekern het H. vormsel van bisschop Van den
Hende. Door de aangescherpte coronaregels was
het nog even spannend of de viering wel door kon
gaan. Uiteindelijk zijn er 3 besloten vieringen geweest in de Petruskerk en de Hartebrugkerk. Met
dank aan voorgangers, werkgroepen en vrijwilligers. Voor alle vormelingen uit onze parochie een
welgemeende felicitatie!
Op pagina 2 staat een verslag met foto’s.

Kerstvieringen
Voor de komende Kerstvieringen is na uitgebreid
intern overleg besloten tot een apart reserveringsprotocol.
In de maand december vindt u na alle weekendvieringen achterin de Sint Jan een intekenlijst.
Hierop kunt u alvast reserveren voor één van de
vier Kerstvieringen: op Kerstavond én Tweede
Kerstdag. U kunt inschrijven voor max. 2 personen plus thuiswonende kinderen. Bent u gewend
om met de hele familie Kerst te vieren nodig dan
uw uitwonende kinderen en kleinkinderen uit om
met zijn allen mee te vieren via de livestream.
Een vertegenwoordiging van de familie in de kerk
en de rest thuis met kerkdienstgemist.nl. En thuis
mag er wel meegezongen worden! Liturgieboekjes liggen tijdig klaar achter in de Sint Jan. We
kunnen de liturgie van de Kerstvieringen ook per

Allerzielen terugblik

Met dankbaarheid
kijken we terug op
de Allerzielenviering
in en om de Sint Jan.
Ondanks alle restricties was er op za
terdagmiddag een
mooie ingetogen viering met nabestaanden van hen die het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een dierbare.
Op zondagmiddag trotseerden pastor
Adri Kortekaas en gebedsleider Margreet
Onderwater de storm om samen met
vele nabestaanden de graven en urnen
op ons kerkhof te zegenen. Buiten blies de
wind alle (graf)lichtjes uit, maar binnen in de

mail versturen aan hen die daar prijs op stellen. Stuur in dat geval even een berichtje naar
oranjeboekje.sintjan@gmail.com.
Het is erg spijtig dat we niet iedereen die dat
zou willen welkom kunnen heten in onze kerk.
Het is helaas niet anders dit jaar. Ondanks
alles wensen we u en allen die u dierbaar zijn
gezegende Kerstdagen toe.

Kerstavond 24 december
17.00 uur Kinderviering Werkgroep kinderkerk
19.00 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden
21.30 uur Eucharistieviering pater v.d. Eijnden

Eerste Kerstdag 25 december
15.00 uur Kindje wiegen Alleen via livestream!

Tweede kerstdag 26 december
9.30 uur Eucharistieviering pastoor Broeders?

Oudejaarsavond 31 december
19.00 uur Eucharistieviering pastoor Broeders?
Alle vieringen zijn live mee te vieren via de
livestream op www.kerkdienstgemist.nl.

Weekendvieringen

Alle reguliere weekendvieringen in de Sint Jan
zijn op zaterdagavond om 19.00 uur.
Reserveren op vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur
via 06 83 45 03 07.

Familieberichten
Overleden

02-11 Wilma Veldhuijzen-Rietveld, 73 jaar.

Gevormd

07-11 Sebastian Piotrowicz, Ivar van Rooijen,
Tessa de Wit en Rens van de Mortel.

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
kerk werden vele kaarsjes ontstoken die liefde uitstraalden naar allen die ons voorgingen.

NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan.
Geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door voordat u per bank betaalt.

Organisatie

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

Beheercommissie: René Goosen, Aad Berk,
Bert v.d. Bosch en Kees Janson.
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Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of
sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van10.00 tot 12.00 uur.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Eerste H. Communiefeest
Een bijzondere Eerste heilige Communieviering op zondag 11 oktober in de
H. Laurentiuskerk in Stompwijk. Het
was een kleine, intieme viering. Maar
met een live-stream hadden anderen
mogelijkheid om de viering toch zo
goed mogelijk mee te maken.
Yaro Osinga, Jayden Muusers, Liz Wennekers, Vajèn den Hollander en Mijs
Franken hadden er ontzettend veel
zin in. We hadden er al een lange
voorbereidingstijd op zitten. Alles was
van tevoren al goed gerepeteerd.
De kerk was opperbest versierd met
mooie bogen in het thema ‘Bouwen
aan de Kerk’ en met bloemen en
planten. De voorzang werd verzorgd
door Noa die op prachtige wijze met de liedjes
op de beamer meezong. De Communicanten
kwamen met hun Doopkaars naar binnen en
heetten iedereen welkom in de kerk. Nadat ze
de kaarsen hadden neergezet kon de viering
beginnen. Pastoor Broeders had een mooi ver-

toen was het moment daar om
de heilige Communie voor de
eerste keer te mogen ontvangen met hun vader, moeder,
broertjes en zusjes om hen
heen. Blij, opgelucht en een
hele ervaring rijker, zijn de kinderen naar huis gegaan, waar
ze in kleine kring nog heerlijk
hebben na kunnen genieten.
Wij feliciteren Yaro,Jayden, Liz,
Vajèn en Mijs nogmaals van
harte met hun Eerste heilige
Communie en wij danken natuurlijk pastoor Broeders voor
de mooie viering en ieder die
het mogelijk heeft gemaakt
om deze veilig maar vooral
ook gezellig te laten plaatsvinden. Ook nog
een speciale dank aan Margreet en Bianca van
de werkgroep EHC Zoeterwoude waar wij de
voorbereidingen mee samen doen.

Werkgroep EHC Stompwijk
Stef en Wendy
Foto Carmen Oliehoek

SINT JAN’S ONTHOOFDING

haal hoe ze God kunnen voelen en hoe ze kunnen geloven in God. Het tafeldekken hadden
de Communicanten van tevoren op film gezet
zodat er zo min mogelijk gelopen werd tijdens
de viering. Nu konden ze zichzelf in actie zien
en dat is toch eigenlijk ook wel heel leuk. En

Heilig Vormsel

Allerzielen, een terugblik

Op vrijdag 7 november was het zover voor de ‘te vormen’, of zoals de
Bisschop zei ‘te vromen’ kandidaten
van Simon zijn groep. Samen met
zijn groepje medevormelingen had
Simon zich al een half jaar lang op
deze dag voorbereid. Hierin werden
ze begeleid door Wilma, Marianne
en Anneke, waarvoor dank. Vanwege corona werd het een beetje een
andere viering dan men van plan was geweest, maar we zijn heel blij
dat het zo georganiseerd kon worden, dat het toch nog door kon gaan.
Bisschop Van den Hende van Rotterdam, toonde zich bereid om drie keer
een viering te houden, zodat alle vormelingen aan de beurt konden komen, waarbij ieder toch ook nog een stel familieleden kon meenemen.
Er was zelfs gezorgd voor een koor in de vorm van vier jonge dames.
Samen met de organist zorgden ze voor een muzikale begeleiding die
een bijzondere sfeer en extra glans gaf aan de viering. Ook hiervoor
dank. Nadat alle vormelingen één voor één, vergezeld door één of meer
ouders, naar voren waren gekomen en en het Vormsel ontvingen, gevormd, had de Bisschop een persoonlijk woord voor elk van hen. Ook
kreeg elke gevormde een kettinkje met een kruisbeeldje als hanger en
een prachtige handgemaakte kaars, gemaakt door de cliënten van Swetterhage. Simon vond het een hele bijzondere dag en heeft sindsdien
elke dag zijn ketting gedragen en elke dag moet de kaars branden. We
hopen dat het vuur in hem zal blijven branden als de kaars opgebrand is.

Daan en Henriëtte Kerkvliet
Op pagina 2 staat nóg een H. Laurentiusvormeling op de foto.

Vanwege het geringe aantal mogelijke aanwezigen, is een deel van de
gebruiken van Allerzielen dit jaar verschoven naar zondag 1 november.
Die werd daardoor een combinatie van de reguliere zondagsviering, het
herdenken van alle heiligen en het denken aan heel veel overledenen.
Op maandag 2 november was de Allerzielenviering alleen toegankelijk
voor de nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar. Zij konden bij deze viering het kruisje van achter uit de kerk ophalen. Natuurlijk
kon bij deze viering ook maar een gering aantal mensen aanwezig zijn.
Het zegenen van de graven en het spelen van het taptoesignaal was
dit jaar zonder publiek, maar is wel gedaan. We hopen natuurlijk dat
we volgend jaar Allerzielen weer met grotere aantallen mensen kunnen
viering, maar ook met het kleine aantal aanwezigen waren het heel
mooie en zeer gewaardeerde vieringen.
Marianne Turk

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk - December 2020 | Januari 2021
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Activiteitenkalender van 13 December 2020 tot 11 Februari 2021

De vieringen en activiteiten in de
komende tijd zijn door de coronamaatregelen grotendeels online. Hoe dat
werkt, staat hiernaast 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 voorjaar , met meer informatie,
ligt achterin de kerken; de folder
staat ook op petrusenpaulusleiden.nl.
Weekendvieringen staan op pagina 22
en 23, jongerenactiviteiten ziet u op
pagina 20 en 21.
We wensen u weer veel inspiratie toe!

‘Kom en zie’: bezoek onze Kerststallen!

Pop-up-tentoonstelling ‘De Bijbel rond’
In het kader van het diocesane ‘Jaar van het Woord van God’ en de 1600e
sterfdag van de heilige Hiëronymus heeft het bisdom Rotterdam een
reizende tentoonstelling gemaakt onder de naam ‘De Bijbel rond.’
Deze pop-up tentoonstelling over de Bijbel geeft op een laagdrempelige
manier informatie over het Oude en het Nieuwe Testament, Het Woord
van God in de Kerk en over de Bijbel thuis lezen. Tot en met 1 januari is
deze tentoonstelling te zien in het portaal van de Hartebrugkerk,
tussen 10.00 en 16.00 uur. Regelmatig zijn leden van het Pastoraal team
aanwezig om bezoekers te woord te staan. Mondkapje is verplicht. Zie de
website van de Hartebrug voor meer informatie.

Programma in het voorjaar
In het voorjaar zijn er de onderstaande inspirerende (online-)bijeenkomsten in en vanuit onze kerken:
Adrienne von Speyr Teksten
bij het Johannes Evangelie. We
lezen de tekst uit het Evangelie
en daarna enkele bladzijden van
Adrienne. Zij geeft altijd weer
nieuwe toelichtingen op de woorden en verbindt alles met de levende God. Data woensdag 20 januari,
17 februari, 17 maart, 14 april, 19
mei en 16 juni. Tijd 20.15 -21.30
uur. Via Zoom en Lodewijksite.
Door pastoor Smith.
Film en Spiritualiteit In het
kader van ons jaarthema ‘Van crisis
naar kans’: A Beautiful Day in the
Neighborhood. Datum 22 januari
Tijd 19.30 uur in de Romanuszaal
(extra geventileerd) aan de Lange
Mare achter de Hartebrugkerk.
Opgave via hartebrugsecretariaat.
Door Marlène Falke-De Hoogh pw.
Uitleg bij Onze Vader Elke
donderdag vanaf 28 januari. Tijd
20.00 tot 20.25 uur, (vooraf aan
de Rozenkrans). Aan de hand van
12

de Catechismus en enkele studies
(Lohfink, Södding, Schürmann …)
lopen we de zeven beden van het
Onze Vader langs. Via Zoom, zie
Lodewijksite. Door pastoor Smith.
‘De wereld genezen’ Catechesereeks van paus Franciscus over
de sociale leer, ook in het kader
van het Laudato S’i project. Op
dinsdag 19 en 26 januari en 2 en 9
februari. Via Zoom.
Tijd 19.30 tot 21.00 uur. Door
Marlène Falke-De Hoogh pw.
Even buurten.… Grote christenen uit de Oosterse kerken
Op woensdag 27 januari: Serafim
van Sarov, 10 februari: De anonieme Russische Pelgrim, 24 februari:
Silouaan van de Athos, 10 maart:
Fjodor Dostojevski en op 24 maart:
De dwazen in Christus: Pelagia,
Nathalia. Parascève en Maria.
Tijd 20.15 tot 21.30 uur. Via Zoom,
zie Lodewijksite. Door pastoor
Smith.

Rondom de Kerk - December 2020 | Januari 2021

Door de lockdown zijn er allerlei mogelijkheden ontdekt om met elkaar in contact
te blijven. Ook voor gebed en catechese.
Zoom blijkt een ideale vorm te zijn. De beveiliging is geüpdatet!
Zoom is heel eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Op je scherm zie je alle andere
deelnemers en je kunt met elkaar in gesprek
gaan. Het is zelfs mogelijk om kleinere deelgroepen te formeren! Daarnaast kan de
inleider bij het thema afbeeldingen en films

Op Tweede Kerstdag en de zondag
erna bent u tussen 12.00 en 15.00 van
harte welkom in al onze kerken voor
een bezoek aan de Kerststal. Rondom
de Kerststal wordt muziek gemaakt,
en worden verhalen voorgelezen. U
bent natuurlijk ook gewoon welkom
om te bewonderen hoe de Menswording is verbeeld. Zie ook pagina 1.

December

Januari

13 3e Zondag van de Advent

1 Heilige Maria
Moeder van God. Hoogfeest

14
15 Lezen in het Oude Testament Wat zeggen

de profeten ons? Plaats Huiskamer Sint Petrus,
Lorentzkade 16a en via Zoom: link staat op www.
petrusenpaulusleiden.nl Tijd 19.30 tot ca. 21.00
uur Begeleiding Marlène Falke-de Hoogh pw

16 Gulden Mis 7.00 uur. De kerk is alleen met
kaarslicht verlicht. Zie Josephpagina 6

Sycamore Zie rechtsonder
17

4
5

Teksten bij Johannes Evangelie.
Zie pagina links

6 Openbaring des Heren
Hoogfeest Driekoningen

26 Tweede Kerstdag
27 Feest van de H. Familie
28
29
30
31

Maria Lichtmis Feest

23

11

24

9 ‘De wereld genezen’

26 ‘De wereld genezen’
27 Even buurten
Grote christenen
uit de Oosterse
kerken. Serafim
van Sarov.
Zie linkerpagina

14
15

6

8

25

13

5

7

Paus Franciscus. Zie pagina links

12

3
Zie pagina links

Zie pagina links

Feest
Afsluiting van de
Kersttijd

21 Avond van Barmhartigheid

25 Kerstmis Hoogfeest

Paus Franciscus.
Zie pagina links

4 Uitleg bij Onze Vader

21
22 Film en Spiritualiteit

7

10 Doop van de Heer

24 Vigilie van Kerstmis Kerstnachtmis

2 ‘De wereld genezen’

20 Adrienne von Speyr

20 4e Zondag van de Advent

23 Sycamore Zie rechtsonder

1

3

9

22

19 ‘De wereld genezen’
Paus Franciscus.
Zie pagina links

19

Van 19.00 tot 21.30 uur. Zie Josephpagina 6

laten zien, die mooi op je scherm verschijnen. Inloggen gaat eenvoudig en is gratis.
Bij de eerste keer zal Zoom zelf instructies
geven, en een e-mailadres en wachtwoord
vragen. Daarna gaat het inloggen bijna als
vanzelf. En alle pc’s, laptops en IPad hebben
tegenwoordig een microfoon en camera. Dus
laten we van deze mogelijkheid gebruik maken. Wie voorheen misschien niet zo snel ‘s
avonds naar een catecheseavond toe ging of
kon gaan, kan nu thuis meedoen.

Februari

18

2

8

18

Catechese online via Zoom

Paus Franciscus.
Zie pagina links

10 Even buurten
Grote christenen uit de Oosterse kerken. De anonieme
Russische Pelgrim.Zie links

11 Uitleg bij Onze Vader
Zie pagina links.

28 Uitleg bij Onze Vader

16
17 Oecumenische viering
In het kader van
de ‘Week van
Gebed voor de
eenheid’. Zie Lam
Godspagina 17

Zie linkerpagina

29
30
31

Sycamore
Op de woensdagen 16 en 23 december zijn
twee inleidingen, om klaar te zijn voor de
Geboorte van de Heer. Op 16 december over
de Bijbel, op 23 december over de kracht van
het gebed. Tijd 20.00 tot ca. 21.15 uur. Via
Zoom en Lodewijksite. Door pastoor Smith.
Rondom de Kerk -December 2020 | Januari 2021
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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.

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

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

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

Vormselviering ‘Samen rond de ene Heer’
Wij feliciteren alle jongeren en volwassenen
die op zaterdag 7 november het Sacrament van
het H. Vormsel hebben ontvangen. De vieringen
waren verspreid over de Hartebrugkerk en de
Sint-Petrus met een maximum van 30 bezoekers per viering. Zo kwamen alle Vormselkandidaten aan de beurt. Ook de Vormelingen van
de Hartebrug: Sebastian, Christina, Elio, Karla,
Emilie en Robert, waren over de twee kerken
verspreid. Maar zoals Van den Hende zei: “Ook
vandaag, nu wij het Vormsel mogen vieren
in drie vieringen zijn wij toch samen rond de
ene Heer die ieder van ons roept.” De kinderen
kwamen één voor één naar de bisschop om het

Oproep voor Eerste heilige
Communie en H. Vormsel 2021

Ondersteuning

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

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

Wij nodigen de kinderen uit die in groep 4 of
hoger zitten en volgend jaar hun Eerste heilige
Communie willen doen. Kinderen die in groep
8 of hoger zitten, mogen het Sacrament van
het Vormsel ontvangen. U mag uw kind alvast
aanmelden bij hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Bakken voor Sinterklaas
Op zaterdag 15 november hebben de Vriendjes
van Franciscus, de catechese club van de Hartebrug, over ons jaarthema ‘Laudato Si’ geleerd
en pepernoten voor Sinterklaas gebakken.

Terugkomdag Communicanten
Rooms-katholieke identiteit

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

Vrijwilligers

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

Kerkelijk Centrum

De Regenboog
Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Voor een unieke, bij u of uw dierbare
Depersonen
Regenboog
passende, uitvaart waarin uw
Verhuur van zalen
Vergaderingen
wensen centraal staan.
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Crematie va.
Begrafenis va.
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden
€ 3.999,€ 4.250,071-5212858
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
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Directe hulp na overlijden, dag en nacht bereikbaar
085 - 130 76 32 (24/7) | www.uitvaartleiden.nu
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Echt iets lekkers!

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Het is een leuke traditie dat de Communicanten
een paar maanden na het ontvangen van hun
Eerste heilige Communie nog eens in dezelfde
samenstelling bijeenkomen. Meestal gaan wij
na de Mis naar de Leidse Hout waar we lekker
pannenkoeken eten en waar de kinderen heerlijk buiten hun energie kwijt kunnen. Maar dit
jaar hebben wij iets anders verzonnen. Na een
zelf gemaakte lekkere lunch zaten de kinderen
vol spanning voor de poppenkast van Broeder
Alex. Eerst vroeg Alex of de kinderen wisten wat
een pelgrim was. Een enkele kende het woord

Sacrament te ontvangen.
Tijdens de viering heeft
het koor van De Goede
Herder gezongen. Een
aantal Vormelingen heeft
de lezingen en voorbeden
voorgelezen en het dankwoord aan de bisschop uitgesproken die zoveel keer
moest voorgaan. Familie
en vrienden die de viering
niet persoonlijk bij konden wonen, waren uitgenodigd om alles via de livestream te volgen.
Zo bleven we toch met elkaar verbonden.

wel. Hij legde uit dat een pelgrim iemand is die
op zoek naar God gaat. Dat was goed om te
weten omdat zijn voorstelling ‘De Schat van de
Pelgrim’ heette
De kinderen hebben hard gelachen over de grappig uitgebeelde personages zoals het verstrooide
meisje Fleur en de boze Henkie. Maar ze hebben
de boodschap van het verhaal goed begrepen:
dat de echte schat van de pelgrim niet goud is,
maar iets veel kostbaarders. Na de voorstelling mochten de kinderen een kijkje achter de
schermen nemen en zelf met de poppen spelen.
Het was een leuke en leerzame middag.

Schoenendoosactie
Ook dit jaar deden we als Hartebrugkerk weer
mee met de schoenendoosactie. Met deze
actie geeft een kind in Nederland een persoonlijk cadeau aan een kind in een ander land.
Tijdens de Kinderwoorddienst van zondag 15
november, de Werelddag van de Armen, zijn
de dozen met mooi papier ingepakt en versierd. Daarna hebben de kinderen hun dozen
met praktische spulletjes gevuld zoals een tandenborstel, zeepje, potloden en schriftjes maar
ook met een knuffel of spelletje. Later zijn de
dozen bij de opslagplaats ingeleverd waar alles
nog een keer gecontroleerd wordt voordat ze
op transport gaan. De dozen zijn bestemd voor
kinderen in Roemenië, Moldavië, de vluchtelingenkampen op Lesbos, in Togo en Sierra Leone.
Een kleine moeite voor ons, een schat voor hen!

Museum Greccio met liturgische voorwerTesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

pen in de kelder van de Hartebrug is gesloten
vanwege corona. Wel is een virtuele rondleiding
mogelijk. Kijk op www.museumgreccio.nl. Info
bij Jan van Loon, tel. 071 514 03 81.

Wij bidden dat de Heilige Geest deze vormelingen op hun levensweg zal begeleiden.
Meer over de Vormselvieringen: zie pagina 2.

Vrijdag 25 december

13.00 uur Kindje Wiegen: een bezoek aan de
kerststal met verhaal en kleine activiteit voor
kinderen 0 tot 6 jaar

Zaterdag 26 en zondag
27 december

12.30 tot 17.00 uur ‘Kom en Zie’: Bezoek aan
de Kerststal met activiteiten voor de kinderen

Kinderwoorddiensten

Op alle zondagen van de Advent, en op 3, 17, 31
januari en 7 februari

Eucharistievieringen
Kerstnachtmis om 21.30 uur
Celebrant: pater Thijs Moons ofmconv.
Eerste Kerstdag om 11.15 uur
Celebrant: pastoor Walter Broeders?
Tweede Kerstdag om 11.15
Celebrant: pater Leo van Ulden ofm
Zondag 27 december 11.15 uur
Celebrant nog niet bekend
Vrijdag 1 Januari 2021 11.15 uur
Celebrant nog niet bekend.

Vaste vieringen

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

w w w . h a r t e b r u g . n l
Rondom de Kerk - December 2020 | Januari 2021

15

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.

Woord van dank
Beste parochianen van de Petruskern. Een
bewogen jaar ligt achter ons. Eén van meest
in het oog springende zaak was dat de Missen
niet meer toegankelijk waren. Na enige tijd
konden de Missen, onder voorwaarden, weer
worden bijgewoond. Vervelend, je moet je
aanmelden, en soms is er geen plaats.
Als voorzitter van de Locatieraad van de
Petruskern wil ik allereerst de vrijwilligers
danken die er meteen ingesprongen zijn en de
vereiste maatregelen hebben ingevoerd, soms
best wel met moeite. Maar dankzij hun inzet:
kosters, leden van de locatieraad, koorleden
en –leiding, bloemengroep, lectoren ...is alles
nu gestroomlijnd.
Hierbij wil ik ook de parochianen danken die
zich aan alle maatregelen hebben gehouden.
Gelukkig ook hebben vele parochianen de ontbrekende collectegelden aangevuld met extra
stortingen/donaties. De Petrus heeft dat nodig.
De vieringen rond Kerstmis zullen nog niet zijn
als voorheen, maar we hebben goede hoop
dat gedurende de eerste helft van 2021 de
grootste beperkingen stukje voor stukje worden opgeheven.
Ik wens u allen, ondanks alles, een veilige en
gezegende Kersttijd toe. Blijf gezond!
Wil Witte,
Voorzitter Locatieraad

Dit jaar willen we net als andere jaren weer
een Kerstactie houden. Wijkcontactpersonen
gaan in de dagen vóór Kerstmis een attentie
brengen bij medeparochianen, die wij om wat
voor reden dan, ook in de Kersttijd extra aandacht willen geven. Andere jaren hielden we
hiervoor een deurcollecte. Dat is nu niet mogelijk. Wilt u toch een bijdrage doneren, dan kunt
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Weer net als vroeger snel naar het Haagsche
Schouw en de brug over? Nee hoor, de straat
moet open om te zorgen dat onze Maria
Middelareskerk een eigen aansluiting op het
hoofdriool krijgt. Hebben we die dan niet?

Elk vogeltje zingt zoals
het gebekt is
Een gezegde dat meestal gebruikt wordt om
een afwijkende manier van praten acceptabel
te maken. Dat zingen kun je ook letterlijk nemen. Dan komt het er, zeker in een koor, toch
op aan om met elkaar zoveel mogelijk één
geheel te vormen. Daarom is die 1,5 meter ook
zo vervelend.
Nu op basis van de coronamaatregelen samenzang en koorzang met meer dan 4 niet mogelijk is, blijft er slechts één cantor over.
Dirigent Coen Huisman zingt nu in zijn eentje tijdens de vieringen. Op die manier is ‘een
geheel’ natuurlijk vanzelf gewaarborgd. Maar
leuk of makkelijk is het zeker niet. Verder doet
het gezegde me ook denken aan de jaarlijkse
stembeurt van het orgel begin november. Van
één van de pijpen in het orgelfront die je vanuit de kerk ziet, week de klank nogal af. Met
een ladder erbij konden we een dood vogeltje in de pijp zien zitten, precies achter de aan
de voorzijde zichtbare spleet. Die moet er van
bovenaf in gekomen zijn en geen kans meer
hebben gezien om de lange weg omhoog terug te vinden. Op de bank onder de pijpen vonden we toen ook veel veertjes. Hoe dan ook,
het orgel kan er weer een jaar tegen. En nu het
koor nog. Maar dat hebben we niet in eigen
hand. 
Ton van Schie

Kerstcollecte 2020

Kerstactie 2020

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.

Rijndijk gaat weer open

u dit doen op bankrekening NL04 INGB 0002
5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus o.v.v. Kerstactie
We hopen dat we weer op u kunnen rekenen.
Cobi van Strien, Maria Rosdorff
en Luud Hettinga

Een historisch jaar is bijna om. De penningmeester van de kerk ziet het met lede ogen
aan. Historisch lage collecteopbrengsten, vrijwel geen verhuur van de kerk en de Petruszaal, ook dat hakt erin. Des te mooier dat
op de eerdere oproep heel wat parochianen
spontaan geld overmaakten om zo het digitale
collectemandje toch wat te vullen. Kerstmis
levert elk jaar de hoogste collecteopbrengsten op. Hard nodig om de kosten te dekken.
We hopen dat u in deze donkere dagen aan
de kerk denkt. Uw bijdrage wordt zeer op prijs
gesteld. De QR-code kunt u met uw betaalapp
scannen en het bedrag desgewenst aanpassen. De code is tot 26 december geldig. U

immers een goed verhaal te vertellen, dat
waard is om gehoord (en gezien) te worden.
Noem het “nieuwe evangelisatie”.
We willen een goede kwaliteit van beeld en
geluid leveren en een installatie aanschaffen
die betrekkelijk eenvoudig is te bedienen. We
proberen met Kerstmis al te kunnen uitzenden
(maar we beloven niets…..).
Jan Akerboom

Actie Kerkbalans 2021
kunt natuurlijk ook op de vertrouwde manier
geld overmaken naar bankrekening NL04 INGB
0002 5541 52 van HHPP parochiekern SintPetrus onder vermelding van Kerstcollecte
2020. Met heel veel dank!

Kerstvieringen en Kerstactiviteiten
staan op www.rkleiden.nl/st-petrus. Daar
staat ook actuele informatie over aanmelding
voor Kerstvieringen, Kindje Wiegen en andere
activiteiten, en de tijdstippen.

Vaste Vieringen

Zaterdagavond 19.00 uur Mis Vooravondmis van
de zondag. (aanmelding nodig)

Door de Week

Eucharistieviering in de kerk
- Dinsdag
9.00 uur
- Vrijdag		
9.00 uur

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat 13 jan. en 10 febr.

Overleden

Cornelis Uijlenbroek
*15-11-1931 † 20-10-2020
Echtgenoot van Riet Uijlenbroek – Bik
Eva Rietbergen – Bavelaar
*15-12-1919 † 20-10-2020
Weduwe van J. Rietbergen
Johanna Jacobs – Oostdam
*17-06-1930 † 05-11-2020
Weduwe van J. Jacobs
Wilhelmus Snoeijers
*30-11-1943 † 14-11-2020
Weduwnaar van Mevrouw van Geel.

w w w. r k l e i d e n . n l /s t - p e t r u s
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Regio Zuid

Nee, we lozen op het riool van het naastgelegen klooster waar lang geleden de
paters Montfortanen woonden die de parochie
hebben gesticht. Kerk en klooster hoorden bij
elkaar en zaten en zitten op allerlei manieren
aan elkaar vast. Met de paters en daarna de
zusters gaf dat geen problemen. Met de huidige bewoners van het voormalige klooster gaat
het soms wat ‘stroef’.
Gevolg is dat het riool regelmatig verstopt
zit, wat de Beheercommissie veel (vies) werk
bezorgt. Vandaar dat straat en kerkplein open
moeten. Hopelijk is de klus geklaard voor de
Kerst.
In 2021 verwachten we dat er meer met de
Maria Middelareskerk gaat gebeuren, want ook
licht, geluid en verwarming laten te wensen
over. En als we eindelijk weer koffie mogen
drinken na de viering, dan is een beter keukentje niet verkeerd. Verder leeft de wens om
een glazen flexibele scheiding aan te brengen
tussen het deel waar we kerken en waar we
elkaar willen ontmoeten. In De Goede Herderkerk is goed te zien hoe mooi zoiets kan worden. Er worden dus volop plannen gemaakt,
die natuurlijk eerst aan het parochiebestuur en
daarna aan de bisschop moeten worden voorgelegd.

Onze vieringen zijn ook per
livestream te volgen…….
Ook in de Lam Gods willen we onze vieringen
toegankelijk maken voor een breder publiek.
Dat heeft enerzijds te maken met de coronaregels met een maximum van 30 bezoekers.
Maar anderzijds willen we door het uitzenden
van onze vieringen ook mensen bereiken buiten onze regelmatige bezoekers; we hebben

Uw financiële steun blijft hard
nodig. Onderhoud van gebouwen,
salarissen
van het
Pastoraal
Team en
een mooie eredienst kosten geld, ook met
weinig mensen in de kerk. We hopen dus weer
op uw gulle gaven via een al dan niet automatische overschrijving, want via de collecte
schaal lukt niet erg met het beperkte kerkbezoek. Mocht u uw bijdrage over 2020 nog willen overmaken, dan kan dat nog steeds! Met
veel dank.

Oecumenische viering
17 januari
In het kader van de jaarlijkse ‘Week van Gebed
voor de Eenheid’ is er deze zondag om 10.00
uur een viering in de Antoniuskerk. U bent van
harte welkom! Het landelijke thema in 2021 is
#blijfinmijnliefde.

Vieringen met Kerstmis: reserveren

verplicht door mailen naar secretariaat@
lamgodsleiden.nl of bellen naar 531 01 62, tot
uiterlijk 24 uur van tevoren. U moet wel een
bevestiging ontvangen!
Op Kerstavond, donderdag 24 december, is er
een Gezinsviering om 19.00 uur in de Antoniuskerk. voorganger is pastoor Broeders?
Om 21.00 uur is de Kerstnachtviering in de
Maria Middelareskerk met pater van Ulden als
voorganger.
Op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een
extra viering in de Antoniuskerk omdat er maar
zo weinig mensen in de kerk mogen zijn. Voorganger is onze eigen pastoraal werker Marlène
Falke.
De beide vieringen op Kerstavond zijn
Eucharistievieringen, die op Kerstmorgen is
een viering van Woord & Gebed. In alle drie
zingen enkele cantores met orgelbegeleiding.
Het meezingen van Kerstliederen is helaas niet
toegestaan.
Op 26 december zijn beide kerken open om
een kaars op te steken en de Kerststal te
bewonderen. Op 27 december alleen de Maria
Middelares. Tijden: 12.00 tot 15.00 uur.

Gedoopt

Op 6 december is gedoopt Léon Paul Karembega,
zoon van Issa en Elisabeth Karembega-Kessler.

Overleden

Eerste heilige Communie 2021
Alle kinderen vanaf groep 4 (of minimaal 7
jaar) worden uitgenodigd om mee te doen
met de voorbereidingen voor de Eerste heilige Communie. Weer gezellig samen met de
kinderen van de Hartebrugkerk!
U kunt uw (klein)kind aanmelden op:
secretariaat@lamgodsleiden.nl. Daar kunt u
ook uw vragen kwijt.

Op 6 oktober overleed Joop van Buuren (92).
Joop heeft zich vanaf zijn pensionering in 1988
vele jaren als vrijwilliger ingezet voor de Maria
Middelaresparochie, op de eerste plaats als
koster. Hij was medeoprichter van het parochieblad ‘Rondom de Schouw’ en drijvende kracht
achter de ‘OPA-actie’, de inzameling van oud
papier. We namen afscheid van Joop op maandag
12 oktober in zijn Maria Middelareskerk.
Op 6 november overleed Annie Verburg (85).
Annie en haar man David waren vele jaren als
vrijwilliger actief in de Antoniuskerk.
Op 9 november overleed Henk Heyn (86). Henk
was gedurende een aantal jaren lid van ons
zangkoor.
Op 20 november overleed Jan Slingerland (80).
Jan was vele jaren met zijn vrouw Ria lid van ons
zangkoor en ook op andere fronten actief.

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

Hulp aan mensen zonder

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

Kerstmis is het feest van het Licht. En dan bedoelen
we niet het licht van alle sterren en kaarsjes die we
aansteken, maar het licht waarmee de schepping
begon. Ongrijpbaar goddelijk leven manifesteerde
zich, groeide uit tot een schepping van hemel en aarde. We noemen dat ook wel het rijk Gods. Dat is er al
vanaf ‘den beginne’. Maar, hoewel al het geschapene
uit God voortkomt en dat allereerste scheppingslicht

Sporen van lichtjes
In deze sombere tijd waarin onze mogelijkheden beperkt zijn en we worden teruggeworpen op onszelf, proberen we als geloofsgemeenschap een spoor van licht(jes) te
trekken naar Kerstmis toe. Dat begon met
Allerzielen Buiten Een plek van troost voor
de bewoners van de Merenwijk, juist in deze
Coronatijd. Evenals vorige jaren was de kerk
aangekleed met witte bloemen en lichtjes.
Of er mensen naar de kerk zouden komen,
wisten we niet. Maar al voordat de Regenboog officieel open was, kwamen er mensen
binnen. En tot onze verrassing werd dat een
gestage stroom van bezoekers, dankbaar dat
we juist in deze moeilijke tijd De Regenboog
openstelde. Omdat koffiedrinken en een gesprek pastor of ambtsdrager dit jaar niet kon,
kreeg iedere bezoeker een
kaarsje mee om thuis nog eens
extra te kunnen stilstaan bij
Advent
het verlies van hun dierbaren.
Elke week
een kaarsje
meer op de
Pastoraal werker mw. W.E.M. Hoogendoorn (RK) (werkdagen:
adventsdi. en wo.), tel. 06 51 98 08 88 e-mail pastor.regenboog@
krans, progmail.com., Ds. M. Buitenwerf (PKN) (werkdagen: di., wo. en
ject van de
do.), tel. 06 40 42 57 89, e-mail ds.regenboog@gmail.com.
kinderneMeer informatie over de diensten en vieringen op de website:
vendienst
www.deregenboogmerenwijk .nl

in zich draagt, is dat
lang niet altijd te zien. Met
Kerstmis vieren we dat dat licht
weer zichtbaar wordt in onze wereld. Jezus straalt dat
licht uit. Niet alleen op de berg Tabor, maar in elke
ontmoeting die hij had. Overal waar hij kwam werd
een stukje van het rijk Gods zichtbaar, lichtpuntjes in
een donkere wereld.

Kliederkerk Sint Maarten

doe-het-zelf-pakketjes
Zondag 8 november zou er Kliederkerk geweest zijn in de Regenboog
over het verhaal van Sint Maarten.
Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben we dit helaas moeten afblazen. Omdat we de kinderen en de
ouders toch iets wilden bieden, hebben we bij 13 kinderen pakketjes bezorgd waarmee ze samen met hun ouders aan de slag konden.
Het bood een mooie gelegenheid om ook nog even een praatje
met de gezinnen te maken. In het pakketje zaten materialen
voor het maken van een lampion, natuurlijk het verhaal over
Sint Maarten, en een zakje met wat lekkers. Op de foto het resultaat met twee vrolijke meiden met een prachtige lampion.
Op Zzondag 31 januari staat er weer een kliederkerk op het
programma. Opgeven bij ds. Mirjam Buitenwerf (zie colofon).

Kerstmis

Vanwege de onzekerheid over de
maatregelen rond Covid-19 hebben we besloten met Kerstmis
uitsluitend digitale vieringen
te brengen. De voorbereidingen
zijn al begonnen om mooie en
sfeervolle vieringen te maken.
Ze zijn allemaal te bekijken via

onze website en via het
youtubekanaal Oecumene
Merenwijk.
24 december Kinderkerstfeest vanaf 18.00 uur
24 december Kerstnachtviering vanaf 21.30 uur
25 december Kerstviering
vanaf 10.00 uur.

Voor Elkaar Leiden en omgeving: SchuldHulpmaatje, begeleiding bij schulden
Stichting Voor Elkaar Leiden en
omgeving biedt hulp aan kwetsbaren, ongeacht afkomst en
levensovertuiging, uit liefde
voor God en de medemens.
Wist u dat één op de vijf gezinnen financiële problemen heeft?
En wist u dat we hier liever niet over
praten? Eén van de programma’s van
‘Voor Elkaar Leiden’ is SchuldHulpMaatje. Dit
programma helpt
bij geldzorgen:
18
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van voorkomen van problemen tot en
met grote schulden. We merken dat
het vaak een drempel voor mensen
is om hulp te vragen bij financiële
problemen. We praten in Nederland
niet graag over financiële zorgen of
problemen. Dit belemmert mensen
om hulp in te schakelen. SchuldHulpMaatjes in Leiden en omgeving helpen mensen graag met aanvullende
hulp om financieel weer gezond te
worden en te blijven. Het gaat daarbij
niet alleen om ondersteuning tijdens
een schuldsanering en de nazorg,

maar ook om preventieve hulp.
Het spel Taboedoorbrekers, bedoeld
om het gesprek over dit soort problemen te stimuleren, kunt u aanvragen
op https://samenhartvoormensen.
nl, een initiatief van SchuldHulpmaatje en de kerken. Meer info en
aanmelding Als je hulp nodig hebt of
hulp wilt bieden en maatje wilt worden, neem contact op via www.
voorelkaarleiden.nl en klik op
SchuldHulpMaatje. Of mail naar
info@voorelkaarleiden.nl of bel naar
071 203 21 20.

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

Het Diaconaal centrum De Bakkerij kijkt
terug op mooie resultaten bij zijn inzet
voor mensen zonder papieren.
Zo was het Diaconaal Weekend op 7 en 8
november een succes.
De themakrant met het motto ‘Laat ze
niet vallen!‘ vond, ook daarna, gretig
aftrek, en sympathie. Het Leids
Ongedocumenteerden Fonds (LOF), eind mei vanwege
de abrupte sluiting van de Leidse Bed, Bad en Broodvoorziening opgezet als spontane crowdfundingactie,
haalde meer dan € 20.000,- op. En het Comité Opvang

Nieuwe beheerder
Makaazi ya Imani
Opvanghuis Makaazi ya Imani in Leiden
Zuid-West biedt sinds 2012 tijdelijk plek
aan (grotendeels) uitgeprocedeerde, veelal technisch onuitzetbare asielzoekers,
zonder recht op werk, inkomen of vast onderdak in ons land.
Afgelopen zomer nam Juan Fourie het
stokje over van beheerder Musa Kamara.
Fourie is 60 jaar, geboren en opgegroeid in
Zuid-Afrika en verblijft sinds 2011 in
Nederland. Hij woonde al in het tehuis en
is nu is verantwoordelijk voor het dagelijks
beheer en goede contacten met de omwonenden. De bewoners wisselen voortdurend
en dat vraagt telkens weer om wederzijds
respect en begrip. “Communicatie en elkaar
in de ogen kijken zijn het meest belangrijk
is om mensen bij elkaar te houden”, aldus
Juan. Hij is blij met de plek waar hij woont
en met zijn rol als beheerder. Waarbij hij
benadrukt dat hij de ondersteuning vanuit
De Bakkerij en het kunnen sparren wanneer
nodig bijzonder waardeert. Het is zijn nieuwe thuis geworden. Makaazi ya Imani, de
naam komt uit het Swahili, is met recht ‘een
huis van herwonnen geloof en vertrouwen’.

papieren

Ongedocumenteerden Leiden
(COOL) meldt dat de Stichting
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen
(STUV) en woningcorporatie
‘De Sleutels’ het mogelijk maken
om op 1 januari het eerste huis
voor mensen zonder papieren
in gebruik te nemen. Naar vier
andere woningen wordt nog gezocht. Ook de samenwerking met het Rode Kruis is veelbelovend: De Bakkerij
reikt daardoor elke week aan zo’n 50 mensen in Leiden
een Albert Heijncadeaukaart à € 15,- uit.

Diaconale opsteker
Vanwege corona waren er geen prijzen dit jaar bij de zevende editie van de Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van
het Bisdom Rotterdam. Er waren wel ‘Elisabethcertificaten’ voor 72 diaconale initiatieven van parochies of instellingen. Daaronder was ook een viertal
diaconale activiteiten in Leiden. Tijdens een symbolische uitreiking online op zaterdag 14 november
ontving De Bakkerij van bisschop Van den Hende twee
certificaten, en wel voor de
acties ‘Tassen voor Toppers’
en ‘Voedselbank zoekt
Hamsteraars m/v’.

Rondom...
Irritatie en geduld

Geen Nieuwjaarsontmoeting

Jaarplan De Bakkerij

Het zit er niet in. Helaas. Het coronavirus verhindert de traditiegetrouw
drukbezochte Nieuwjaarsontmoeting
van de Diaconieën van De Bakkerij op de
derde vrijdag in januari 2021. Maar er
blijft genoeg werk aan de winkel. Op gepaste afstand, zonder elkaar de hand te
schudden, wensen we toch dat het een
goed, gezegend, gelukkig nieuwjaar
Peterhans van den Broek
wordt.

en Wilbert van Erp

‘Ruimte scheppen’. Dat is de
titel van het Jaarplan 2021 van
Diaconaal Centrum De Bakkerij: “Wie ruimte schept, begeeft
zich in onze traditie op heilige grond” (Ex. 3,1-10) waar de
Ander zichtbaar wordt in het appèl
van al die kwetsbare naasten die
zich melden op onze levensweg.
Waarvan akte.
Zie: www.debakkerijleiden.nl.

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Wát
een jaar. Vanaf maart zijn we beperkt in onze bewegingsvrijheid. Anderhalve meter afstand houden,
hoesten en niezen in je ellenboog, en vanaf half
oktober wéér geen bezoek aan cafés en restaurants.
Met Kerstmis een gast of wat in je huishouden voor
het Kerstdiner. Deze tijd van afstand houden heeft
voor mij ook iets positiefs. Mensen botsen niet meer
tegen me op, lopen me meer niet omver. En te onpas
omhelzingen blijven mij bespaard.
In deze donkere dagen, zo lijkt het, vallen de beperkingen in het sociale leven zwaarder. Op straat en in
bijvoorbeeld de supermarkt valt het niet mee. Dromerig op straat lopen, dat kan ik niet meer. Moet
steeds opletten en slingerend rond mensen lopen.
Naast ergernis aan mensen die aan het winkelen
zijn in de super in plaats van boodschappen doen
met een lijstje waarop de boodschappen in de looprichting staan. Ja, in middels doe ik dat. Ken de
inrichting van de buurtsuper uit mijn hoofd. Aan de
andere kant kan ik rustig wachten als mensen staan
te kijken naar prachtige bloemstukken op straat bij
de bloemwinkel bij mij in de buurt. Ja, kijken naar
iets heel moois geeft troost en bemoediging! Zo
wisselen irritatie en geduld zich bij mij af.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
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Gelukkig, door te geven!
Geven

Geven betekent dat je iets dat van jou is aan iemand
anders aanreikt. Het is een cadeau, je moet het niet
terug willen hebben! Geven is een vorm van liefde
verspreiden. Door te geven, laat je andere mensen
voelen dat je om ze geeft. Het is leuk om
anderen blij te maken en het maakt
ook jou gelukkiger.

Hoe kan ik geven?
door iets aan iemand te geven zonder er
iets voor terug te verwachten.
door tijd met iemand door te brengen.
door mijn zusje met haar
huiswerk te helpen.

door mijn speelgoed met
mijn vrienden te delen.
door een gedeelte van mijn zakgeld aan
arme mensen te geven.

met een

Goede God,
Dank U dat U mij heeft
laten zien hoe fijn
het voelt om
te geven.

Geef voor groente
Het is een traditie in onze parochie om tijdens de
Advent geld in te zamelen voor een goed doel. Dit
jaar hebben wij gekozen voor een voedselproject in
Nicaragua - een land in Centraal America. Daar heeft
een kwart van alle kinderen niet genoeg te eten.
Mensen van het project gaan gezinnen leren om hun
moestuinen duurzaam te maken. Leerkrachten gaan
met schoolkinderen een eigen tuintje aanleggen. Zo
leren de kinderen lekker en gezond te eten.
Jullie mogen meehelpen! Je kunt bijvoorbeeld een
klusje doen voor je ouders om geld op te halen. Het
geld kun je (samen met je ouders) naar deze rekening
over maken: NL89 INGB 06 531 000 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag.

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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Ron

Interview met een tiener
Waarom ga je naar de Kerk?
Waar geloof je in?
Ik weet het eigenlijk niet
zo goed. Ik laat me nu wel
minder dingen wijsmaken
dan toen ik klein was.

den een aantal dagen in één
gebouw leven, samen optrekken, en zo.

Wat vind je moeilijk of raar in het
geloof of de Kerk?
Er is niets logisch aan. Het kan toch
niet dat dat stukje brood echt Jezus
is en dat de wijn bloed is?

Wat herinner je je van je
Vormsel?
Iedereen keek me zo aan. Ik voelde
niet echt iets.
Wat vind je van kapelaan Boris?
Leuk dat hij ons naar de Mc Donalds
meebracht. Hij is heel jong, praat
grappig (“moet je nog een paar doekoe’s [=geld] hebben?”)
Waarvoor of hoe bid je zelf wel eens?
Voor school of voor mijn vrienden.

De historische heilige Boris
De H. Boris van Kiev was een
Russische prins. Zijn vader
was vorst Vladimir († 1015),
die rond 989 het christendom
naar Rusland bracht. Voordat
hij christen werd, had hij veel
vrouwen gehad. Boris en zijn
broer Gleb waren zoons van
dezelfde moeder. Bij Vladimirs dood begon onder al zijn
zoons een machtsstrijd om de
heerschappij over Rusland.

blij hart
Jezus ging met zijn leerlingen naar de tempel in Jerusalem
en keek naar de mensen die binnen kwamen. In de tempel
was een collectemand waar mensen geld in konden doen.
Het geld werd gebruikt om de tempel mooi te maken en
de priesters te betalen. Veel rijke mensen gingen naar
de collectemand en gaven een heleboel geld. Daarna
kwam er een arme weduwe. Ze stopte twee kleine
muntjes in de collectemand. De muntjes waren een paar
centen waard. Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Zie je
die vrouw daar? Ze heeft meer gegeven dan al die rijke
mannen.” Hoe kan dat? Jezus legde uit: “De rijke
mensen hebben nog veel geld over. Maar de
arme vrouw gaf alles wat ze had.” God vindt het
fijn als je geeft. Het hoeft niet eens geld te zijn.
Zolang je met een blij hart geeft, is God ook blij.

Ooit schreef de H.Bernardus van Clairvaux:
“In de bossen leer je veel meer dan uit
de boeken!” Maak een tekening, schilderij of foto van een boom, of schrijf een gedicht of verhaal
over een boom. Stuur je inzending vóór 31 december naar
vj.twist@kpnplanet.nl en win een prijs die bij het thema past!

Wat vind je het mooiste of aantrekkelijkst in het leven van de Kerk?
De vakantie van [Gemeenschap en
Bevrijding, red.], samen met vrien-

Boris was een gevaar voor
zijn oudere broer Swiatopolk: Boris stond aan het
hoofd van een flink leger.
Swiatopolk stuurde moordenaars naar hem. Volgens de
legende wilde Boris het niet
tegen zijn broer opnemen,
in navolging van Christus’
passie. Hij stuurde zijn mannen weg en werd vermoord.
Swiatopolk doodde ook Bo-

ris’ broer Gleb, uit vrees voor
diens wraak op zijn broer.
Zo werden Boris en Gleb de
eerste martelaren van het
huidige Oekraïne en de eerste heiligen van Rusland. Zij
gaven het jonge Russische
christendom een eigen idenIcoon HH.
titeit. Dat was vooral van bee
lang, toen de Russische kerk Boris en Gleb, 14
eeuw, Russisch
zich definitief afscheidde
Staatsmuseum Sint
Petersburg.
van de westerse kerk (1054).
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Jaap
de Jong (72)
Vrijwilliger H. Laurentius Stompwijk

Wat doe je precies?
Ik ben penningmeester van de geloofskern en
als zodanig ook lid van de Beheercommissie van
onze kerk. En incidenteel doe ik daar wat andere
dingen.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Eigenlijk ben ik al sinds 1983 betrokken bij de
kerk. Toen werd ik administrateur bij onze vroegere Stompwijkse parochie. In 1984 werd ik
penningmeester. Ik ben dat gebleven tot 1998.
Als je het met nu vergelijkt, was het vroeger wel
omvangrijker. Toen ik begon werd de administratie handmatig gedaan. Al gauw deed de computer
zijn intrede. Bovendien hadden we toen mensen
op de loonlijst staan: de organist, de koster en de
pastoor natuurlijk. Dat is nu niet meer het geval.
Nu de administratie minder omvangrijk is en veel
handelingen digitaal worden verwerkt kost het me
dan ook veel minder tijd dan vroeger. Ik houd de
administratie graag beperkt en overzichtelijk.
Na 1998 maakte ik nog enige jaren deel uit van de
financiële commissie van het dekenaat
Zoeterwoude en daarna van zijn opvolger het dekenaat Alphen aan den Rijn. Maar ook dat werd
opgeheven. In 2008 kwam ik in de restauratiecommissie van de parochie. Dat was een spannende tijd: de kerk werd gerestaureerd, we kregen
wel subsidie maar moesten ook geld inzamelen.
Het ging toch om zo’n 2,5 miljoen euro. In die tijd
openden we dan ook een Kringloopwinkel. De opbrengsten daarvan hebben nog veel bijgedragen
tot de restauratie. We hebben de winkel in 2017
moeten sluiten omdat die lag op het tracé van de
nieuwe rondweg om Stompwijk. In 2012 kwam de
parochiefusie, en werd ik penningmeester van de
nieuwe Beheercommissie.
Waarom ik dit doe?
Ik vind het belangrijk dat Stompwijk, dat al eeuwen een rooms-katholieke Kerk heeft, een zelfstandige kern blijft houden. Dat is belangrijk voor
de eigenheid van het dorp.
Wat drijft je?
Je wilt iets betekenen voor een ander. Daarnaast
vind ik de sociale contacten ook heel belangrijk.

Strip: Paul van der Lee

Geef

Eens per maand is er een
H. Mis voor de tieners in
Leiden en omstreken, met
als voorganger kapelaan
Boris Plavčić Kapelaan Boris werkt in de H. Augustinusparochie, met kernen
in Wassenaar, Voorschoten,
Katwijk en Oegstgeest.
De Tienergroep wordt in Leiden getrokken door Pauline
Buirma en Maarten Klink, in
samenwerking met kapelaan
Boris in overleg met pastoor
Smith. Tijdens de Mis wordt
rekening gehouden met de
coronamaatregelen. De volgende Mis is op 9 januari
van 16.30 tot 21.15 uur. Laat
weten via de mail of in de
Whatsappgroep of je komt!
Kijk voor het laatste nieuws
op www.rkjleiden.nl/tienergroep. Iedereen is welkom!

Win een prijs met
de Boomwedstrijd!

´

TEEN in Leiden
en omgeving
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Kinder Hoek

Wat zegt Kerstmis je?
Het is voor mij een feest van saamhorigheid.
Ik vier het altijd vooral op Kerstavond, met familie
en vrienden. Ik hoop dat dat nu ook mogelijk is,
met de corona-pandemie.
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Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64

Vieringen in de periode van 12 December 2020 tot en met 7 Februari 2021
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Karim Schelkens (Lier, 1977) is als
biograaf en religiehistoricus verbonden aan de universiteiten van Tilburg
en Leuven. Hij schreef ook o.a. de
biografie van Godfried Danneels.

Bron: boomgeschiedenis.nl.
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‘Een leven in gesprek’
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Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

Regio Oost

LAM

Regio Noord

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46

Dinsdag 5 januari, dinsdag 2 februari en
dinsdag 2 maart 10.00 uur: EV
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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.
TIP: Bereken alvast zelf de
waarde van uw huis op
f idesmakelaar sleiden.nl

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud
F i d e s m a ke l a a r s
Woondromen waarmaken

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel. : +31(0)182 61 99 44
E-mail : info @vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

fidesmakelaarsleiden.nl
info @ f idesmakelaarsleiden.nl
071-5168080

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

DE BOOG

Alfonso Aguiló
God roept

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

Anekdotes, verhalen en overwegingen over roeping
De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

Verhalen, voorbeelden en
anekdotes uit het leven van
bekende en onbekende heiligen die op onderhoudende
wijze duidelijk maken hoe
belangrijk het is om open te
staan voor Gods roepstem.
Over het leren ontdekken
van Gods plan voor jou persoonlijk als dé uitdaging van
je leven.

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.

uitvaartverzorging

Alfonso Aguiló, 408 blz.
Prijs € 16,50 - Epub € 11,50
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.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

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl
Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN
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Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

