Wij zullen van week tot week de situatie bekijken; zodra er ruimte komt
voor versoepeling zullen wij het hervatten van de vieringen overwegen.
Wij houden u op de hoogte. Kijk voor actuele informatie op onze
website www.petrusenpaulusleiden.nl
Tenslotte: kent u parochianen bij u in de buurt, die geen email
gebruiken, wilt u hen dan informeren? Eventueel een print van ‘Het
Geluid van Zuid’ afgeven?
PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | februari 2021

Marlène Falke, pastoraal werker

Jan Akerboom, vz pastoraatsgroep

BELHAMEL

VIEREN IN CORONATIJD
Een dezer dagen wordt bij u de nieuwe ‘Rondom de Kerk’ bezorgd. Bij
het maken van het vieringenrooster (p. 22/23) – dat ruim voor de
verschijningsdatum moest worden opgesteld – zijn we wat te
optimistisch geweest over het verloop van de coronapandemie. We
hoopten dat de vieringen in de Lam Gods en in de Petruskerk in februari
konden worden hervat.
Op dit moment wordt echter gevreesd voor een derde golf door
nieuwe varianten van het virus. Daarom is het nu een slecht moment
om al te gaan versoepelen. Binnen regio Zuid is daarom besloten om de
huidige situatie te verlengen, dat wil zeggen: a. geen vieringen in de
Antoniuskerk, Maria Middelareskerk en Petruskerk en b. een
zondagsviering in de Hartebrugkerk, die via internet kan worden
gevolgd. Bij de viering in de Hartebrugkerk zal een beperkt aantal
parochianen aanwezig kunnen zijn; zij worden hiertoe uitgenodigd.
Een moeilijk maar weloverwogen besluit, waaraan verschillende
argumenten ten grondslag liggen, zoals de kwetsbaarheid (in leeftijd)
van onze kerkgangers en vrijwilligers, de 3e golf die vermoed wordt, en
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Het woord visioen
uit deze Bijbelse zegswijze (spr 29,18) kunnen we ook vervangen
door perspectief. ‘Waar het perspectief ontbreekt, verwildert het
volk.’ Het niet hebben van een perspectief breekt veel mensen op.
Maar klopt dat nu eigenlijk wel dat we geen perspectief hebben.
Misschien wel waar dit het corona-virus in al zijn varianten betreft.
Waar het ons leven, als gelovigen mensen betreft ligt dit, denk ik,
anders. Is het u wel eens opgevallen als u in de mis bent of er naar
kijkt of luistert hoe vaak ons in teksten en gebeden een visioen
wordt geboden. Een toekomstperspectief die ons door God wordt
aangereikt. Als we ons daarmee kunnen verbinden zijn we niet
overgeleverd aan de grilligheid van een virus of de beklemming van
de regelgeving. Dan kunnen we te midden van alle beperkingen
voluit leven met onze eigen Stip aan de horizon.
Pw Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid
Ps: elders in dit ‘Geluid’ treft u een voorbeeld aan van zo’n gebed.
Het is een deel van een gebed over de gaven, afkomstig uit het
Vlaamse taalgebied. Voor persoonlijk gebruik of om te delen op die
momenten dat we het zicht even kwijt zijn.
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DE COMMUNIE ONTVANGEN IN CORONATIJD
Zolang onze kerken gesloten zijn of beperkt open, kunt u iedere
zondagmiddag tussen 13:00u en 14:00 uur de H. Communie ontvangen
in de St.Josephkerk. Er is dan ook een moment van bezinning. Daarnaast
kunnen parochianen van de Lam Gods en de Hartebrug zich via hun
secretariaat aanmelden voor het thuis ontvangen van de communie.
Voor bereikbaarheid secretariaten: zie laatste bladzijde.
2021 – JAAR VAN SINT JOZEF.
Paus Franciscus heeft op 8
december 2020, het feest van de
Onbevlekte Ontvangenis van de
H. Maagd Maria, een nieuwe
apostolische brief gezonden met
als titel: Patris corde (Met het
hart van een vader). Daarin
beveelt hij de Heilige Jozef aan
als een bijzonder rolmodel voor
katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een
heel jaar, tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de
heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze
coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en
bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.
Ook in Rondom de Kerk die een dezer dagen verschijnt meer over ‘Het
jaar van Sint Jozef’. Over het viering van ‘Het jaar van Sint Jozef’ in regio
Zuid houden we u op de hoogte in ‘Het Geluid van Zuid’. Voor nu een
eerste bijdrage in de vorm van een link naar het lied: ‘Jozef’ van
Matthijn Buwalda:
https://www.youtube.com/watch?v=deb0VbM53Sk
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Matthijn Buwalda omschrijft zichzelf het liefst als een verhalenverteller
met een gitaar. In het voorjaar van 2012 kwam de EP ‘Matthijn in het
Klein’ uit. Deze was gratis te downloaden en bevat liedjes over het leven
in het perspectief van Gods grote verhaal. Daarop ook het lied ‘Jozef’.

DE WERELD GENEZEN
Nu denkt u waarschijnlijk dat is
onbegonnen werk. Het is een hele klus
dat mag duidelijk zijn. Paus Franciscus
komt ons daarbij te hulp. De titel is
ontleend aan een catechese reeks die hij
vorig jaar heeft gegeven tijdens zijn
algemene audiënties. Vanuit de huidige
pandemie kijkt hij naar de sociale leer
van de kerk waarbij het hoofdthema uit zijn encycliek Laudato Si’, de
zorg voor het gezamelijke huis (schepping en schepselen), vanuit 8
invalshoeken hernomen wordt. In deze 40-dagentijd willen we de eerste
vier catecheses gebruiken als bron van bezinning en ommekeer vanuit
de vraag: ‘Wat wilt U dat ik doe Heer ?’
Avond 1: 23 februari Inleiding
Avond 2: 2 maart
Geloof en menselijke waardigheid
Avond 3: 9 maart
De voorkeursoptie voor de armen en de deugd
van naastenliefde
Avond 4: 16 maart
De universele bestemming van de goederen en
de deugd van de hoop
Aanvang 20.00 u tot uiterlijk 21.30 u. De avonden kunt u volgen d.m.v.
een zoom-link. Aanmelden bij Marlène Falke:
m.dehoogh@hotmail.com. Na aanmelding wordt de link u toegezonden.
De teksten voor deze avonden kunt u vinden op onze website onder het
kopje catechese: https://rkleiden.nl/ of op RK.documenten:
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=521
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BIJBELAVOND MET MARIEKE MAES

EVEN VOORSTELLEN: SABINE THOLE

Onder leiding van catechete Marieke Maes bespreken we met elkaar de
lezingen van een bepaalde zondag. Vanwege de coronacrisis heeft de
bijeenkomst van donderdag 4 februari digitaal plaatsgevonden. De volgende bijeenkomsten staan gepland voor de donderdagavonden 4
maart, 15 april, 6 mei en 3 juni. Ze worden gehouden in de pastorie van
de Antoniuskerk, tenzij dit vanwege de coronascrisis nog niet mogelijk
is, dan wijken we uit naar een digitale bijeenkomst. Aanvang 20:00 uur.
Voor informatie: Wilbert van Erp vanerp@outlook.com .

Mijn naam is Sabine Thole-van Engen. Ik
loop de komende maanden stage bij Marlène Falke-de Hoogh. De stage is onderdeel
van mijn opleiding tot geestelijk begeleider.
Ik studeer aan de Fontys Hogeschool in
Utrecht. Ik ben 53 jaar en al bijna 25 jaar
getrouwd met Johan Thole. Samen hebben
we twee dochters van 23 en 21 jaar. Zelf ben
ik lid van de Doopsgezinde Broederschap en
bezoek ik de Doopsgezinde Gemeente in Zeist.
Ik hoop U graag te ontmoeten de komende tijd.
Vriendelijke groet, Sabine

ASWOENSDAG 17 FEBRUARI
Viering om 19:00 uur online vanuit de Hartebrugkerk; geen vieringen in
de Lam Gods en de Petruskerk. Over het vieren van aswoensdag in coronatijd, zie het artikel van pastoor Smith in ’Rondom de Kerk’ (p.3).

VASTENACTIE 2021

Aswoensdag zonder askruisje? Dat is mogelijk!
Het begin van de Veertigdagentijd is niet het askruisje, maar Aswoensdag!
De oproep is niet: Ontvang het askruisje, maar Bekeer u en geloof in het Evangelie. U kunt de viering
online meevolgen en dan op het moment van de asoplegging zelf aandachtig een kruisteken maken.
Misschien kunt u uw kruisbeeld op een meer zichtbare plek zetten/hangen tot aan Pasen. Pastoor Smith
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Ons project:
Beroepsonderwijs aan volwassenen uit
sloppenwijken van Brazilië
In Salvador, een van de grootste steden in Brazilië, wonen ongeveer drie miljoen mensen. Bijna 70% daarvan
woont in de sloppenwijk (favela) Alagados. Salvador staat bekend om
het vele geweld dat verbonden is met de drugshandel, prostitutie en
corruptie. Veel favela-bewoners verlaten de school al op jonge leeftijd
en hebben daardoor weinig toekomstperspectief. Ook kampen veel
mannen met alcoholproblemen en bemoeien ze zich nauwelijks met
hun gezin waardoor de vrouwen en kinderen zich alleen moeten redden.
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In de favela Alagados is een baan een belangrijke voorwaarde om je te
kunnen ontworstelen aan de armoede en de lokroep van de criminaliteit. Het project van Procapaz (een onderdeel van de katholieke NGO
Fidesco) wil met steun van Vastenactie vrouwen helpen hun competenties en professionele vaardigheden te ontwikkelen. De vrouwen vergroten hiermee hun kans op werk en de kans om hun levensomstandigheden en die van hun kinderen te verbeteren.
Dit project maakt het mogelijk dat 80 vrouwen een opleiding volgen op
het gebied van professioneel koken, ouderenzorg of computervaardigheden. Deze vakgebieden sluiten goed aan bij de lokale markt. Met de
diploma’s van de opleidingen hebben deze vrouwen betere mogelijkheden om werk te vinden en daarmee een kans om te ontsnappen uit de
armoede. Na de lessen blijven de banden tussen de studenten sterk en
kunnen ze op een sociaal netwerk terugvallen. Zo wordt ook de lokale
gemeenschap opgebouwd en versterkt.
De drie opleidingen samen kosten € 13.000. Als we met elkaar € 6.500 inzamelen legt Vastenactie de andere helft van de kosten bij! Zo kunnen wij een heel
schooljaar bekostigen.
U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op IBAN:
NL21 INGB 0000 0058 50 tnv Vastenactie Den Haag o.v.v. projectnr. 401616.
Dank voor uw gift!

LOOP EVEN BINNEN …….
Met ingang van zaterdag 13 februari zal de St. Petruskerk
elke zaterdag open zijn van 10.30u tot 11.30u. U bent
welkom om even te bidden, even te
zitten, en kaarsje op te steken. Wij
rekenen er wel op dat u zich aan de
coronaregels houdt…. dus mondkapje op, afstand houden, handen desinfecteren. Welkom!
De Hartebrugkerk is als gewoonlijk open iedere zondag en
maandag van 12:30u tot 16:30u en overige dagen van
08:30u tot 16:30u.
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PAASBRODENACTIE 2021
Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van
Maanen. De opbrengst is bestemd
voor het hulpverlenende werk van
de samenwerkende Diaconieën in
De Bakkerij (RK en PGL). Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00.
Daarvan komt € 1,35 ten goede aan
De Bakkerij.
Hoe kunt u bestellen?
In verband met de geldende coronabeperkingen, kunt u dit jaar uw bestelling doorgeven bij voorkeur per e-mail naar
info@debakkerijleiden.nl o.v.v. bestelling Paasbroden, of telefonisch op
071-514.49.65 (Chantal ter Haar of Tamara Breton). Graag vernemen wij
daarbij de volgende informatie: naam, telefoonnummer, aantal broden,
naam parochiekern. Het bedrag van de gevraagde paasbroden kunt u
vervolgens overmaken naar Diaconie Protestantse gemeente Leiden NL
46 INGB 0000 097065 o.v.v. Paasbroden + uw naam. U kunt natuurlijk
ook aan de balie bij De Bakkerij een bon voor een Paasbrood kopen.
Woont u in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Zoeterwoude / Stompwijk? Dan zorgt het team van De Bakkerij dat de Paasbroden
bij u worden bezorgd in het weekend van 27 en 28 maart.
Een lange traditie
De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het
Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor
niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk
de eindjes aan elkaar konden knopen. Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en
geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.
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KERKBALANS
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”
Net als andere jaren vindt nu de actie Kerkbalans plaats. Als het goed is heeft u inmiddels
een brief met alle informatie in de brievenbus
ontvangen, anders volgt deze een dezer dagen. Door corona leven we nu in een heel
andere wereld. De urgentie om de kerk financieel te steunen is groot; als gevolg van de
coronapandemie vallen veel inkomsten weg
(zoals collectes en opbrengst verhuur). Hopelijk kunnen onze kerken weer snel open en
kunnen we weer echt een geloofsgemeenschap vormen.
Door uw steun in 2020 konden de drie kernen
van regio Zuid (Hartebrug/Lam Gods/Petrus)
de tekorten beperkt houden. Waarvoor dank!
Voor 2021 vrezen we grotere tekorten.
Niet alle parochianen zijn financieel in staat hun bijdrage op peil te houden, daarom het verzoek aan degenen met meer financiële draagkracht
te overwegen of een verhoging van de jaarlijkse bijdrage mogelijk is.
Alvast hartelijk dank!

Met Kerstmis waren er helaas geen vieringen in
de kerken van onze regio wat voor velen een
grote teleurstelling was. Maar wij hebben ons
best gedaan om contact met de parochianen te
houden door middel van een Kerstgroet op
deze mooie kaart getekend door onze eigen
Carel Bruens. De pastoraatgroep vond de tekening zo mooi dat er een legpuzzel van is gemaakt.
Op 26 en 27 december was de Hartebrugkerk
open voor een bezoek aan de Kerststal onder
het motto “Kom en Zie!” Tijdens de “Kom en Zie!” speelde Dick van Sinderen kerstliedjes op het orgel en het publiek kon ook de kleine tentoonstelling “De Bijbel rond” bezichtigen. Wij hebben lootjes verkocht
voor de puzzel om geld in te zamelen voor de Adventsactie. De winnaar
werd Emanuela Lonardi en haar gezin. Hier ze je een van de kinderen de
puzzel maken!

KERSTMIS - PUZZELEN EN VERKOPEN VOOR EEN GOED DOEL!
Op de zondag voor de lockdown hebben
de kinderen van de Hartebrug een marktje
gehouden om hun zelfgemaakte werkjes
aan de kerkgangers te verkopen. De opbrengst ging naar het project van de Adventsactie voor Nicaragua. Met het geld
kunnen gezinnen in hun moestuinen gezonde groenten verbouwen om hun kinderen te voeden. De jonge verkopers hebben een bedrag van € 125 opgehaald.
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DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2021 VAN DE JEZUÏETEN
Elk jaar organiseren de jezuïten een 40-dagenretraite. Dit jaar is het
thema “Het licht van uw gelaat”. De retraite gaat op Aswoensdag 17
februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende
digitale retraite van de jezuïeten. De teksten
zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten
en technische gebedstips. Het geheel vormt
een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite
inschrijven via www.40dagenretraite.org

Heel veel dank aan ieder die aan dit resultaat heeft bijgedragen. Je weet
nooit precies wat het effect zal zijn, maar duidelijk is wel dat we de gevangenen niet vergeten en hopelijk heeft onze actie resultaat in ieder
individueel geval. Doet U in december 2021 weer mee?

In december deden wij een oproep om brieven te schrijven naar
de autoriteiten van bepaalde landen om te pleiten voor vrijlating
van (politieke) gevangenen of om
verlichting van hun situatie te vragen. Ook kon u briefkaarten
schrijven aan gevangenen om hen
een hart onder de riem te steken.
Aan onze oproep is ruim gehoor gegeven. Vanuit de Lam Gods werden
103 brieven en 84 kaarten geschreven. Ook vanuit de Hartebrug en de
Petruskerk werd een flink aantal kaarten en brieven geschreven (precieze aantallen niet bekend). De Schrijfactie van Amnesty leverde in Leiden in totaal 827 brieven en 672 kaarten op! Meer dan het dubbele van
vorig jaar, toen alleen in de bibliotheek brieven en kaarten konden worden geschreven (waar het nu niet mogelijk was vanwege corona). Een
goede beslissing dus om de Leidse kerken bij de actie te betrekken.
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VISIOEN

SCHRIJFACTIE GROOT SUCCES!

God, onze Vader,
Gij die op ons wacht,
die ons toekomst
geeft,
hoop op beter leven,
kom ons nu tegemoet
in Jezus uw zoon
die zijn leven gaf
opdat mensen
hoop en toekomst
zouden hebben.
Amen.
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FAMILIEBERICHTEN

MISINTENTIES FEBRUARI

Hartebrug | Overleden
Op 1 februari is plotseling overleden de heer Joop Kruijs ten gevolge van
een hartaanval. Joop was ruim 11 jaar koster en beheerder van de Hartebrugkerk, de laatste jaren als vrijwilliger.
Dinsdag 9 februari zal om 11.50 uur de rouwstoet voor onze kerk even
stilstaan. Wij zullen dan een erehaag vormen. U wordt uitgenodigd om
op deze wijze afscheid van Joop te nemen.
Lam Gods | Overleden:
7 januari: Lodewijk Kallenberg, 81 jaar, Apollolaan;
10 januari: Jan Kokshoorn, 81 jaar, Rijndijk
Petruskerk | Overleden:
6 december: Theresia Betcke-Heuvelsland, 84 jaar, Melchior Treublaan;
9 december: Hubertina Schreur-Maessen, 82 jaar, Lorentzhof;
13 december: An Haastrecht-Hensing, 85 jaar, Hof van Roomburgh;
28 december: Maria Stuifzand-van Cassel, 95 jaar, Tomatenstraat;
1 januari: Johannes Heymerink, 88 jaar, Zoeterwoudsesingel;
3 januari: Gerrit de Vries, 77 jaar, Hans Flustraat;
14 januari: Maria Antonia Theresia (Riet) Uijlenbroek-Bik, 87 jaar, Lorentzhof;
17 januari: Beatrice Schuttevaer-Emanuel, 98 jaar, Hoge Rijndijk;
19 januari: Casper van Berge Henegouwen, 87 jaar, Dozystraat;
26 januari: Agatha (Atie) van der Klugt-Fit, 83 jaar Lorentzhof;
27 januari: Sanne van Bohemen, 36 jaar, Sigmaplantsoen.
28 januari: Elisabeth (Elly) Bollen-Zandvliet, 83 jaar, Hof van Roomburgh;

Hartebrug Joop Kruijs
Elisabeth Sassen – Pieterse
Gé en Carolien Sassen
Giovanni Ammazzini
Corrie Koren – Hulsbosch
Henk Hack
Levi Aloysius Visscher
Bart Klein
Hans en Toos Wijgers – Mandemaker
Fia Preenen – van Leeuwen
Bernard Krabbendam
Peter en Tiny de Goede
Joannes en Maria van Kampenhout
Jacomijn van Duin
Oud Pastoor Ben Demmers
Ger Marcellis
Lam Gods
(zolang er geen vieringen zijn in de Lam Gods, worden de intenties gelezen in de Hartebrugkerk)
7 februari: ouders Langezaal-Berbée
t.g.v. een verjaardag.
Petruskerk
(zolang er geen vieringen zijn in de Petruskerk, worden de intenties gelezen in de Lodewijkkerk)
dinsdag 02 februari : Reinier Kallenbergh,Hubertina Schreur - Maessen,
vrijdag 05 februari : Theodora van der Boog, Maria Stuifzand - van Cassel,
weekend 6/7 februari : Casper van Berge Henegouwen, Sanne van Bohemen, Elly Bollen - Zandvliet, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, An
Haastrecht - Hensing, Agatha (Atie) van der Klugt - Fit, Catharina van
Loon, Appolonia van Schie van Santen, Beatrice Schuttevaer - Emanuel,
Familie van Schaik-Overes, Helena Stol, Riet Uijlenbroek - Bik,
dinsdag 09februari : Reinier Kallenbergh,
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vrijdag 12 februari : Johannes Heymerink,
weekend 13/14 februari : Sanne van Bohemen, Elly Bollen - Zandvliet,
Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot,
Agatha (Atie) van der Klugt - Fit, Catharina van Loon, Appolonia van
Schie van Santen,
dinsdag 16 februari : An Haastrecht - Hensing, Maria Stuifzand - van
Cassel, Gerrit de Vries,
vrijdag 19 februari : Riet Biesjot - de Jeu,
weekend 20/21 februari : Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Appolonia van Schie van Santen, Familie van Schaik-Overes,
dinsdag 23 februari : Johannes Heymerink, Reinier Kallenbergh,
vrijdag 26 februari : Riet Uijlenbroek - Bik, Gerrit de Vries,
weekend 27/28 februari : Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta
van Buuren - Huigsloot, Catharina van Loon,
dinsdag 02 maart : Casper van Berge Henegouwen, Beatrice Schuttevaer
- Emanuel,
vrijdag 05 maart : Johannes Heymerink,
VIERINGENKALENDER FEBRUARI 2021
Voor een overzicht van alle vieringen in de parochie, zie de nieuwe
uitgave van Rondom de Kerk of kijk op www.rkleiden.nl
In de Hartebrug is er een doordeweekse viering op donderdagmiddag
om 12.30 uur. Aanmelden niet nodig.

COLLECTES
Met gesloten kerken of vieringen met beperkt aantal bezoekers is er nauwelijks opbrengst van collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan. Naast aandacht voor de actie kerkbalans voor onze structurele inkomsten, blijven de collectes van
groot belang. Fijn als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal
digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder.

Hartebrug
Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods
Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - 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
NL04 INGB 0002 5541 52
NB: Petruskerk: vanaf nu één bankrekening voor alle bijdragen
NL04 INGB 0002 5541 52 ten name van HHPP Sint-Petrus.
Het is belangrijk dat u aangeeft waarop uw bijdrage betrekking heeft. Misintenties graag ook per email opgeven:
ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl.

IN CONTACT BLIJVEN
Mogen wij uw E-mailadres?
Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met
elkaar in contact kunnen blijven. Vraag parochianen uit uw
omgeving om hun emailadres te melden als dat bij ons nog
niet bekend is.
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