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Handreikingen vanuit de Kerk:
de paus en Sint Jozef
De lockdown duurt voort. Iedereen ziet uit naar de
komende maanden waarin verbetering wordt verwacht. Ook hopen we dat heel spoedig de limiet van
30 aanwezigen bij de vieringen weer ruimer wordt.
Want het blijft puzzelen om zoveel
mogelijk mensen, die zich aanmelden, zo vaak mogelijk in een van de
kerken aan de Zondagsmis te laten
deelnemen. Voor de Weekmissen is
opgave niet nodig. Tegelijk proberen we vooruit te kijken. Wat hebben
deze maanden ons duidelijk gemaakt
en hoe kunnen we op een nieuwe manier verder? Terug naar voor de crisis
is niet aan de orde, volgens de paus.

Niet moe worden van bidden
Op 21 december 2020 heeft de paus
de kardinalen van de curie toegesproken. Daarbij zei hij onder andere
dit: “Wat is in de crisis te doen?
Allereerst moet men die als een tijd

van genade aannemen, die ons gegeven is om Gods wil voor ieder van ons
en voor die gehele Kerk te begrijpen.”
“Van fundamenteel belang is de dialoog met God niet te onderbreken, ook
niet wanneer het vermoeiend is.
Bidden is niet makkelijk. We moeten
niet moe worden altijd te bidden. Wij
kennen geen andere oplossing voor de
problemen, waarmee wij geconfronteerd worden, dan meer te bidden en
tegelijkertijd met meer vertrouwen alles te doen wat mogelijk is. Het gebed
zal ons in staat stellen tegen alle verwachtingen toch te hopen.” (uit nr. 9)

‘Jaar van Sint Jozef’ geopend
Al eerder die maand had de paus een

Sint Jozefjaar
Het ontging ons bijna te midden van
alle voorbereidingen van deze aparte
Kersttijd, maar op 8 december heeft
paus Franciscus een jaar van Sint
Jozef geopend. We weten hoezeer hij
deze heilige toegedaan is. Het beeld van
de slapende Jozef (foto) heeft deze paus
‘beroemd’ gemaakt. Voorheen was het onbekend. Bij dit beeld legt de paus allerlei
gebedsintenties neer. Hij zei hierover op
16 januari 2015 op de Filippijnen : “Ik houd
veel van Sint Joseph, omdat hij een man van
stilte en sterkte is. Op mijn tafel heb ik een
beeld van Sint Joseph die slaapt. Zelfs als hij

slaapt waakt hij over de Kerk.” “De rust van
Sint Joseph onthulde Gods Wil voor hem. In
dit moment van rusten in de Heer, zoals wij
ook even pauzeren van onze dagelijkse verplichtingen en activiteiten, spreekt God tot
ons.” “Maar zoals Sint Joseph, wanneer we
de stem van God vernomen hebben, moeten
we ontwaken uit de sluimer, moeten we opstaan en aan de slag gaan.”

mooie brief over Sint Jozef geschreven
en een jaar van Sint Jozef geopend. We
zullen deze brief een beetje als leidraad
nemen voor dit Sint Jozefjaar en in dit
nummer ziet u al heel wat Jozefbeelden
uit onze kerken. Een citaat uit de brief
dat ook weer heel goed aansluit bij de
situatie van vandaag:
“De geestelijke weg waarop Jozef ons
voorgaat, is er niet een die uitlegt,
maar die aanvaardt. Alleen als gevolg
van deze aanvaarding, deze verzoening, kunnen we voor het eerst een
glimp opvangen van een bredere
geschiedenis, een diepere betekenis.
[…] Het is bij Jozef zeker geen passieve
berusting; hij is moedig en vastberaden
actief. In onze eigen levens kunnen
aanvaarding en verwelkoming een
uitdrukking zijn van moed, een gave
van de Heilige Geest. Alleen de Heer
kan ons de kracht geven die nodig is om
het leven te aanvaarden zoals het komt,
met alle tegenstrijdigheden, frustraties
en teleurstellingen van dien.” (Patris
corde, uit nr. 4)
Pastoor Smith
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Aswoensdag – asoplegging

´

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.

A

U DATO

SI

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.

Laudato Si’ project in Regio Zuid
L

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

In 2015 kwam de baanlaat ecologisch een footprint
achter en benadrukt nog eens
brekende encycliek
extra de ongelijke verdeling
‘Laudato Si’ van paus
Franciscus over de zorg
Schepping: van welvaart in onze wereld.
problemen die ons een
voor de schepping uit.
ons een zorg Grote
gevoel
van machteloosheid
Kort daarna zijn de
kunnen
geven.
… De paus riep ooit
geloofsgemeenschappen van de
jongeren
op
om:
“de hoop te bewaHartebrug, Petrus en Lam Gods in
ren,
je
door
God
laten
verrassen en
Regio Zuid aan de slag gegaan met
in vreugde te leven. … Zo kunnen we
allerlei activiteiten om invulling te
ons als gelovige mensen, door niet bij
geven aan duurzaamheid.

de pakken neer te zitten leven vanuit
deze levenshouding. Dan zal er heel
Regio Zuid geeft al een hele tijd
veel mogelijk zijn.”
digitaal de Laudato Si’ Krant uit over
Wilt u ook op de hoogte blijven van
duurzaamheid. Inmiddels is nummer
deze inspirerende Laudato Sí Krant,
15 verschenen. In deze Krant staan
steeds inspirerende artikelen, tips, en stuur een mail naar Victoria Twist,
citaten uit de encycliek van onze paus. vj.twist@kpnplanet.nl.
De integrale tekst van de encycliek
In nummer 15 staat een artikel van
‘Laudato Si’ is te vinden op www.
onze pastoraal werker Marlène Falke.
Een paar citaten hieruit: “Langzaam
rkkerk.nl/
tekenen de gevolgen van de klimaatInspiratie nodig voor duurzaam shopverandering zich af. Ook de pandemie pen? Ga naar https:ecogoodies.nl/.

Oriëntatiedag Vronesteyn 2021
Op zondag 14 maart is de jaarlijkse
Oriëntatiedag op Vronesteyn. Die
dag is bedoeld voor mannen die nadenken over hun roeping tot het
priesterschap of het diaconaat. De
bijeenkomst is van 14.00 tot 16.30
uur en geeft gelegenheid tot kennismaking, gesprek en oriëntatie.
Tijdens de Oriëntatiedag kun je met
je vragen terecht bij de rector van de
priester- en diakenopleiding, W.P.L
Broeders (ook onze pastoor), bij de
spirituaal (de geestelijk leidsman die
bij de opleiding is betrokken) en bij
studenten. Je krijgt informatie over
het opleidingstraject, de studie, de

geestelijke vorming, stages. Je kunt
het huis zien waar de studenten wonen, de kapel van De Goede Herder,
waar de vieringen worden gehouden,
de bibliotheek en de woonkamer.
Vronesteyn is gemakkelijk met de
trein te bereiken: vijf minuten lopen
vanaf halte Voorburg-Leidschendam.
Adres Park Vronesteyn 14, 2271 HS,
Voorburg. Aanmelding via priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl.
Meer info op www.bisdomrotterdam.
nl/vronesteyn.

Geloofsgesprek en mediaviering
Op zondag 28 februari komen het geloofsgesprek en de mediaviering uit het bisdom
Rotterdam. De mediaviering in het bisdom
Rotterdam wordt verzorgd door pastoor
Wim Bakker vanuit de H. Bonifatiuskerk te
Rijswijk (foto) in de R.-K. parochiefederatie
Vlietstreek. De uitzending op NPO2 begint
om 9.45 uur met het geloofsgesprek, nadien de Eucharistieviering.

Met Aswoensdag zijn we
bijna het jaar rond met
aanpassingen vanwege
corona! We hopen
natuurlijk dat de vieringen door kunnen gaan.
De limit van 30 kerkbezoekers zal dan nog gelden. We
zoeken naar mogelijkheden van extra woordvieringen en asoplegging,
zodat zoveel mogelijk mensen toch
het ‘askruisje’ kunnen krijgen. Waar
dit niet mogelijk is, blijft het een dag
van vasten en onthouding, en hét
begin van de Vastentijd. We spreken
van ‘askruisje’, maar dit jaar worden
er geen askruisjes op het voorhoofd
getekend. Het zal nu zo gaan:

• De priester of diaken zegt één keer

voor allen: Bekeert u en gelooft in
het Evangelie /Stof zijt gij en tot stof
zult gij wederkeren.

• Daarna kan men met gepaste
onderlinge afstand naar voren
komen, men buigt wat voorover en
krijgt de as op het hoofd gestrooid.
• De priester en de gelovige zeggen
daarbij niets.
Dit is overigens een heel gebruikelij-

Zalige Titus Brandsma:
van gevangeniscel tot kloostercel
In 1985 werd Karmeliet Titus
Brandsma, zalig verklaard. Sindsdien laat zijn heilig verklaring op
zich wachten. Recent is daar verandering ingekomen
door een klein wonder.
Zijn heiligverklaring
lijkt een kwestie
van tijd. Wat Titus
Brandsma bijzonder
maakt, is misschien
wel de wijze waarop
hij met een crisis in
zijn leven omgaat.
Zijn verdediging van
onder andere de vrijheid van de katholieke pers tijdens de Duitse
bezetting, zorgt ervoor dat hij als
politiek gevangene in het Oranjehotel in Scheveningen belandt. Enkele
regels uit het gebed, het gedicht,
dat hij schrijft vanuit zijn cel geven
blijk dat hij zich niet zomaar laat
gevangen nemen. Zijn gevangenis-

cel maakt hij tot een kloostercel en
‘ontsnapt’ zo aan het regime van de
bezetter. Hij dicht:
“Ik ben gelukkig in mijn leed omdat
ik het geen leed meer
weet, maar ‘t alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met U, o God”.
Zijn houvast is zijn
geloof in Jezus, door
wie Hij zich juist in
deze omstandigheden
bemint weet. Wijze en
troostrijke woorden
van een bijna heilige,
voor als we ‘moe-zijn’
van alle maatregelen.
Uitdagende woorden
ook om net als de zalige
Titus op zoek te gaan hoe wij, met ons
geloof voorhanden, deze tijd van vrijheidsbeperking kunnen ombuigen
naar een kans. Het volledige gedicht
vindt u op onze website.
Meer info over de zalige Titus Brandsma: www.karmel.nl/titus-brandsma.

Marlène Falke-de Hoogh pw.

ke wijze van geven van het
askruisje. Vroeger kregen
alleen dames het kruis op
het voorhoofd (omdat ze een
hoedje op hadden?) en de
heren zoals boven beschreven. Maar om elke aanraking te voorkomen, geldt
deze vorm van ‘as-besprenkeling’ dit jaar voor allen.
Voor tijden, zie agenda en
volg de lokale mededelingen.
Pastoor Smith

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

In gedachten
Veertigdagentijd
een Kruisje op je voorhoofd
teken van gelovig zijn
en met Jezus meegaan
naar Zijn eenzame woestijn
veertig lange dagen
bidden en mediteren
beproeving overwinnen
en dagelijks iets ontberen
klaar staan voor de ander
en hen die zoveel lijden
troosten en bemoedigen
in deze zorgelijke tijden
met Jezus in de woestijn
hoopvol verder gaan
dicht bij Hem blijven, want:
ook hier zal Hij naast je staan
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2021
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Vijftig jaar Ekklesia: jaren vol vragen

De Ekklesia Leiden begon in 1970 als Leidse Studenten Ekklesia
(LSE). Van katholieke zijde lagen haar wortels in de zielzorg voor
studenten met mensen als pastoor Van Rooijen, die als moderator van studentenverenging Augustinus de in 1953 opgerichte

studentenparochie Maria, Zetel
der Wijsheid tot 1958 zou leiden,
of kapelaan Van Well, tot 1970
actief. Of Henk van Breukelen,
studentenpastor vanaf 1956 tot
1993 en daarna actief in de zorg.
Hij zou in 2018 bij een noodlottig ongeval om het leven komen. Zijn collega Jacques van der
Hoeven was al die vijftig jaar betrokken bij de Ekklesia en geeft
in een apart hoofdstuk een beeld van alle ontwikkelingen. Ook
Walther Burgering was actief als katholiek pastor.
De Ekklesia was maatschappelijk zeer betrokken. Dat kon zich
uiten in het onderdeel ‘Actie en Informatie’ aan het eind van de
vieringen, waarin pastores, (actie)groepen of ook wel individuen hun boodschap konden uitdragen. En men bleef vragen stellen, ook nu. Hoe toekomstbestendig is de Ekklesia? Hoe functioneert ze? Hoe trek je jongeren? Hoe zie je de relatie tussen
pastores en participanten? Moet je de vieringen moderniseren?
Met wat voor organisaties verbind je je in Leiden? Hoe staat het
met de oecumene hier? Het motto van de Deense theoloog en
filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) lijkt passend: “Het
leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het
moet voorwaarts worden geleefd.”
Het boek is verkrijgbaar via secretaris@ekklesialeiden.nl met
opgave van naam en adresgegevens. Een bijdrage wordt op prijs
gesteld.
Jury Smit

Koopmans

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

TEN EN
BELASTINGAANGIF
BELASTINGADVIES
RTICULIEREN
SPECIAAL VOOR PA

Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
W W W.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

Sociaal ongemak en het
belang van het gezin

Geloof in betere tijden

De coronapandemie veroorzaakt wereldwijd een sociale
crisis. Ook ons Pastoraal Team heeft daaronder te lijden.
Koffie drinken, lunches genieten samen, mis ik. Gelukkig
kunnen we nog wel online overleggen, maar dat is toch een
andere dynamiek.

Als ik dit schrijf, is het onzeker of de lockdown met avondklok op 9 februari inderdaad stopt, of dat de Britse variant
het land langer op slot houdt. Het houdt iedereen bezig en
ook in de parochie gaat het er vaak over. Hoe reageren we
op de steeds strengere maatregelen?

Maar online geeft ook weer nieuwe mogelijkheden, onder andere voor deelname aan catechese door mensen ook van buiten de parochie en het meevieren met de Missen online.

In sommige van onze negen kerken overheerst voorzichtigheid en wordt de viering (als er apparatuur is) uitgezonden
met zo min mogelijk kerkgangers. In andere kerken worden op
een veilige en verantwoorde manier de maximaal toegestane
30 kerkgangers verwelkomd; de ontmoeting met God en het
ontvangen van zijn Zoon wordt als essentieel gezien voor het
brandend houden van het geloof. Een divers beeld dus, net als
in de rest van Nederland. We hopen en bidden dat er op
weg naar het Hoogfeest van Pasen steeds meer kan en
mag. Als de Veertigdagentijd aanbreekt, voelt het nu
als een verlenging van de huidige periode dat we ons
dingen ontzeggen, maar dan op vrijwillige basis.

Foto Epa/Vatican Media

“Wij zijn meer van vragen dan van antwoorden,” aldus voorzitter Ronald Meester van de Ekklesia Leiden voorin het jubileumboek over het vijftigjarige bestaan van een samenwerkingsverband van rooms-katholieken en protestanten dat
zou uitgroeien tot een oecumenische geloofsgemeenschap.

‘Jaar voor het gezin’
Meer dan ooit is het gezin hoeksteen van de samenleving aan
het worden. Dat is de Paus ook niet ontgaan. Paus Franciscus
kondigt binnenkort een ‘Jaar voor het gezin’ af naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de Gezinsexhortatie ‘Amoris
Laetitia’ (AL). Dat feest, zei hij, “herinnert ons aan het voorbeeld van evangeliseren met het gezin en stelt ons opnieuw
het ideaal voor van de echtelijke en gezinsliefde.” Het jaar
loopt van 19 maart 2021 en wordt afgesloten met de viering
van de tiende Wereldgezinsdag, op 26 juni 2022 in Rome.
‘AL’ is een van de langste documenten uit de pauselijke
geschiedenis en bevat reflecties op de schoonheid van het
gezin en de uitdagingen voor huwelijken en gezinnen. De
coronapandemie maakt “de centrale rol van het gezin zichtbaar als huiskerk en toont het belang van gemeenschapsbanden tussen gezinnen, die van de Kerk een authentieke ‘familie van gezinnen’ maakt”.

Materiaal over gezinsspiritualiteit
Er komt onder meer materiaal beschikbaar over “gezinsspiritualiteit, vorming en pastorale activiteit voor huwelijksvoorbereiding, onderwijs aan jonge mensen in affectieve rijpheid,
en over de heiligheid van getrouwde stellen en gezinnen, die
de genade van het sacrament in hun dagelijks leven beleven”.
Hopelijk kunnen een aantal (potentiële) gezinnen in onze
parochie daarvan profiteren en anderen inspireren.
We wensen als Pastoraal Team u de nabijheid van Christus toe,
uitmondend in hoop en vertrouwen voor de toekomst.
Bas van Pampus, pastoraal werker
4
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Optimistisch vieringenrooster
Het rooster van vieringen achterin
straalt optimisme uit. Optimisme
over het onderdrukken van de pandemie, maar ook over het herstel van
pastoor Broeders, die al vanaf begin
december kwakkelt met zijn gezondheid.
Hij is zelfs diverse malen opgenomen geweest in het ziekenhuis met hart en longproblemen. Niet corona gerelateerd, maar toch. Gelukkig waren er andere priesters bereid bij te springen,
maar ook die blijken kwetsbaar. In Voorhout, waar
veel emeriti wonen, zijn al vier broeders aan corona
overleden en dat maakt iedereen extra voorzichtig.
Grote dankbaarheid voor de extra inzet is op
zijn plaats, een teken dat God ook in deze barre
tijden met ons meeleeft!
In een normaal jaar zouden we een Nieuwjaarsontmoeting
hebben georganiseerd voor alle vrijwilligers om de onderlinge
banden te verstevigen, maar ook dat is uitgesteld. Als de
vaccinaties voldoende breed zijn uitgerold, wordt het nog
druk om alles in te halen wat is uitgesteld! Laten we - zolang
we maar beperkt samen kunnen komen - vooral omzien naar
elkaar, bijvoorbeeld door een veilig telefoontje of een kaartje.
En…. als u de parochie financieel blijft gedenken, nu er veel
minder binnenkomt via de collectes, dan houden we de kerk
levend voor de toekomst.
Wilbert van Erp,
vicevoorzitter bestuur HH. Petrus en Paulusparochie
Meer vanuit het bestuur: ‘groeien – volharden – delen’, zie
onze website www.petrusenpaulusleiden.nl.

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.

Dank aan onze patroon,
Sint Joseph
De hulp van de goede
Sint Joseph merken we
direct in het feit dat de
geloofsgemeenschap
hier nooit gekrompen
is, ondanks overlijden,
verhuizing en vertrek.
Meer nog, de geloofsgemeenschap is ‘jonger’ geworden. Ook
heeft de patroon geholpen bij het realiseren van de plannen rond de restauratie met de
benodigde hulp en financiën, en het contact
met de zusters JMJ ( Jezus-Maria-Jozef!)
Er is dus alle reden om Sint Joseph dankbaar te
zijn. Tegelijk blijven we zijn voorspraak vragen.
U kunt u aansluiten bij de groep Vrienden van
Sint Joseph (groene folder). U krijgt dan een
gebedenboekje, dat alleen hier te verkrijgen is.
In de kerk zijn maar liefst drie beelden van Sint
Joseph te vinden: het grote voorin, een klein
beeldje in de oude dagkapel (foto) en een
houten beeld halverwege achterin.
Pastoor Smith

Augustinus over de arts
Christus
Een van de lezingen in de vastentijd is: “Zieke
mensen hebben een dokter nodig” (Lucas 5
31,32). Daarover schreef Augustinus een mooie
preek, die ik samenvat.
Jezus zegt: “Zieke mensen hebben een dokter nodig, gezonde mensen niet.” Met zieken
bedoelt Hij zondaars. Augustinus legt dat als
volgt uit:
Jezus wil dat je zorgt dat je beter wordt. Hij
roept de zondaar op om geen zondaar te blijven.
Christus houdt van de zondaar, zoals een dokter houdt van de zieke. De arts wil namelijk
de patiënt beter maken. Jezus is de allerbeste
dokter. Voor Hem is niemand ongeneeslijk
ziek. Ook al zijn de zonden veel en groot, Jezus
is als dokter altijd groter. Hij vergeeft de zonde,
dan word je nieuw.
Aan wat er is gebeurd, kun je niets meer doen.
Als je berouw hebt, zal Hij het vergeven. Voor
de toekomst geldt, zorgen dat de zonde niet
opnieuw gebeurt. Als je je toevlucht neemt tot
de Heer, kun je veel.
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Kruisweg ook online
vrijdagavond

Augustinus adviseert: “Blijf niet stilstaan, maar
hoop op de toekomst en probeer door het tijdelijke heen een beetje van het eeuwig licht
te laten schijnen.”
“Geloven doe je als je niet ziet, maar dan verdien je te zien wat je gelooft. De beloning voor
je geloof is het zien.”
Annelies Cremers

Restauratie van start
Op de laatste dag van het oude jaar werd
de vergunning om te restaureren, verleend.
In februari wordt het bestek afgerond en de
aannemer gekozen. Dan kan het werk beginnen, dat uit drie delen bestaat: ondergedeelte
van de kerk, het zalencomplex, de pastorie.
Het dak en de toren zijn een paar jaar geleden gerestaureerd. Nu volgt het onderste
gedeelte. De stut bij de deur naar de Ridderzaal verdwijnt en de oude buiten-zijingang
–overkapt‑ komt vrij. De Josephzaal verdwijnt,
zodat de kerk van die zijde helemaal zichtbaar
is en er is meer parkeergelegenheid. De Ridderzaal en Binnenhof worden omgetoverd tot
prachtige nieuwe zalen. De pastoriezaal wordt
vernieuwd en uitgebreid. De pastorie zelf
wordt een thuis voor de zusters met een eigen
(dag-)kapel. Het wordt een ‘vernieuwend’ jaar.
Dat natuurlijk door moet werken in de voortdurende vernieuwing van ons geloof, gebed en
gemeenschapsleven.
De locatieraad

betekent 30, dat een enorme ruimte in de kerk
niet bezet wordt. Onder normale omstandigheden, wordt ruim voordat de Mis begint, de
verwarming aangezet om de kerk op tijd aangenaam op temperatuur te hebben. Met veel
kerkgangers is dat meer dan de moeite waard.
Maar nu, met 30 parochianen en kortere Missen, omdat er bijna niet gezongen wordt, duurt
het voor-stoken van de kerk langer dan de Mis
zelf. Dus niet rendabel om de kerk te verwarmen. Dat betekent dat het koud kan zijn in de
kerk. Dat is niet ongastvrij bedoeld! Wij hopen
op uw begrip en vragen u zich extra warm
aan te kleden als u naar de kerk komt. Om de
ergste kou te bestrijden, zijn er fleece dekens
aangeschaft. Bij binnenkomst in de kerk kunt
u die gebruiken. Wilt u ze daarna weer terugleggen? Veel dank voor uw medewerking. De
fleece dekens worden regelmatig gewassen.
Kees van Hees

Extra aandacht voor
Aswoensdag
Missen om 17.00 en 19.00.
Opgave is nodig.

Vaste Vieringen
Zondag

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

Woensdag

Fleece dekentjes
Door de coronarichtlijnen ontvangen de kerken
al maanden slechts 30 personen per heilige
Mis. In de grootste katholieke kerk van Leiden

18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid
Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk en
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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Met Aswoensdag is de Veertigdagentijd
begonnen. Zoals de maanden mei en oktober de devotie van de Rozenkrans kennen, zo
hoort de devotie van de kruisweg bij de Veertigdagentijd. Elke vrijdag na de Avondmis bidden we de kruisweg, die ook online te volgen
en mee te bidden is. We zullen steeds bij enkele staties wat langere tijd stilstaan met teksten uit de Traditie van de Kerk. Vrijdagavond
van 19.35 tot 20.00 uur.

Regio Noord

boven de begroting
voor 2020. Voor collecten is het doel
niet gehaald, bijna
7.000 euro tekort.
Over het geheel gezien, is het resultaat
naar omstandigheden goed. Hartelijk dank aan de vele gulle gevers, die hieraan hebben bijgedragen!
Voor 2021 blijft uw steun hard nodig. Voor de
collecte kunt u gebruik maken van overboeking en contant geld, maar tegenwoordig ook
van de QR Code speciaal voor collecten. U vindt
deze QR Code op diverse plaatsen terug: in
de kerk, op de website, aan het eind van de
Livestream en ook hierboven. Nogmaals dank
voor uw aanhoudende steun! Marek Veselka

Doreen en Adrian Pais

Woorden van de H. Johannes
Paulus II uit de aanbiddingskapel
In de aanbiddingskapel toegewijd aan de
H. Paus Johannes Paulus II staat bij de citaten
van deze grote paus: “Zoek Jezus. Houd van
Jezus. Durf van Jezus te getuigen.” Hij sprak
deze woorden op 8 november 1978 in de Sint
Pieter voor meer dan tienduizend Italiaanse
schoolkinderen. Aanwezigen zeiden ervan dat
het soms leek alsof de oude grondvesten van
de Sint Pieter deze nieuwe geestdrift nauwelijks konden verwerken, zoveel bijval kreeg de
paus. Deze drie punten noemde hij “een wegwijzer op je levensweg”. Hij eindigde: “Jezus
zoeken, van Jezus houden en van Jezus durven
te getuigen! Dat is jullie opdracht en zo luiden
ook mijn verwachtingen ten aanzien van jullie! Als jullie dit doen, dan zul je in je leven
niet alleen de ware blijdschap bewaren, maar
dan zul je ook de hele menselijke samenleving
verrijken, want die heeft voor alles behoefte
aan het geleefde evangelie. Dat is het wat ik
jullie van harte toewens.”

Binnenkort krijgt het leven van deze actieve
parochianen van de Lodewijkkerk een nieuwe
wending.
Adrian is een wereldburger te noemen. Hij is
in Zambia geboren. De kerk in Zambia is zeer
jong, snel groeiend, vreugdevol en springlevend. Een ervaring, die in het hart is gegrift
van Adrian en waarover hij vol enthousiasme
vertelt. Daarna volgden Engeland, NieuwZeeland en Nederland.
In 2013 ontmoette hij zijn huidige vrouw
Doreen. Sinds 2017 zijn zij woonachtig in Leiden. Doreen is betrokken bij het Lodewijkkoor,
de Catechese van de Goede Herder en later
ook de 24-uurs aanbidding. Enkele indrukken:
“Ik heb bij vele kerkkoren gezeten, maar het
Lodewijkkoor heeft mij het meest geraakt. […]
We hebben een gezamenlijk doel: zingen voor
de Heer; dat de muziek de H. Mis mag ondersteunen en het hart van de kerkganger meer
geopend mag worden voor een ontmoeting
met de levende Heer.”

Over het wekelijkse aanbiddingsuur in de JPII
kapel: “Het is het beste uur van de week! Het
samen zijn in stilte bij mijn Heer. Een ontmoeting van Hart tot hart. De tijd met God is nooit
voor niets en ik ga altijd veranderd heen dan
ik gekomen ben.”
Maar … vanaf maart wonen zij elders. Ze
worden het verantwoordelijke echtpaar voor
het bezinningscentrum Emmaüs in Helvoirt! “
Met vreugde en pijn gaan we daarom binnenkort verhuizen. Pijn, omdat we in de
Lodewijkkerk echt een thuis hebben gevonden. Een parochie, waar gebeden, gevierd en
meegeleefd wordt. Waar de ontmoeting met
Christus centraal staat. We hebben er veel mogen ontvangen.”
“Er is vreugde, omdat er een zending op ons
wacht. Jaarlijks komen er zo’n 300 groepen
naar Emmaüs. Het is een plek, waar de hemel
de aarde raakt.”
Lees het hele interview op de Lodewijksite!

Extra aandacht voor
Aswoensdag
Missen om 09.00 (Nl.) en 17.00 (English).
Opgave is nodig.

Vaste Missen
Zondag

10.00 uur

16.00 uur
17.00 uur

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

Door de Week
Maandag
9.00 uur
Dinsdag
19.00 uur (Tridentijns)
Woensdag 9.00 uur
Donderdag 9.00 uur
Vrijdag
19.00 uur
Zaterdag
9.30 uur

Eucharistische aanbidding

Financiële Update
Dankzij een indrukwekkende eindsprint in
december hebben we 2020 financieel goed
afgesloten. Voor kerkbijdragen en giften
is het doel ruim gehaald, bijna 5.000 euro

Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 23.00 uur
10.00 – 14.00 uur

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

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

Basisscholen
RK

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88

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

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

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

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

Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10

ke

ie

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

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

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.

Terugblik op Kindje
wiegen 2.0
Zo anders dan voorgaande
jaren, maar zeker niet minder geslaagd, was het Kindje
wiegen in De Goede Herderkerk op Eerste Kerstdag.
Nadat er een oproep was
geplaatst bij het tienerkoor
of er zangers waren die het
leuk vonden om mee te denken bij een andere uitvoering van het Kindje wiegen, hebben Anne en Melissa zich opgegeven. Best een
uitdaging om op een verantwoorde wijze toch

iets leuks neer te zetten voor de jongste kinderen. En door de moderne technieken dat is gelukt. Er werden liedjes uitgekozen bij de tekst
van het verhaal. Mieke, Anneroos en Melissa

De Goede Herder online

Vespers in de 40-dagentijd
Ook in 2021 organiseren de Protestantse
Gemeente in Leiderdorp en Parochiekern De
Goede Herder samen een aantal oecumenische vespervieringen in de 40-dagentijd. Het
thema is dit jaar: ‘De zeven Kruiswoorden’.

Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege

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

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

76, de kof f ie staat klaar.
TIP: Bereken alvast zelf de
waarde van uw huis op
f idesmakelaar sleiden.nl

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

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

Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
BC Leystede | Van Swietenstraat 2 | 2334 EA Leiden | T 071 517 17 55

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

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Z
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De Goede Herderkerk bood op Kerstavond en
morgen noodgedwongen een verlaten aanblik.
Een heel verschil met Kerstmis 2019 toen vier
diensten in totaal zo’n 1400 bezoekers trokken! Toch hebben parochianen vanuit de huiskamers in totaal ruim 900 keer ingelogd op de
vier online vieringen die werden gestreamd.
En aangezien de statistieken van de website
kerkdienstgemist.nl leren dat er gemiddeld
twee personen per inlog meekijken, mogen
we concluderen dat het totale aantal kijkers
een flink stuk boven de duizend is uitgekomen. Op Kindje wiegen 2.0 (zie boven) werd
zo’n 90 keer ingelogd. Vanaf de Hoge Rijndijk
is nog steeds de banner te zien waar verwezen
wordt naar de websites: ook nu wordt iedere
viering vanuit onze kerk live uitgezonden.
Michel Coene

In deze 40-dagentijd staan wij stil bij de
zeven Kruiswoorden, uitgesproken in die enkele minuten voor Jezus’ Kruisdood. Uit de vier
evangeliën werden de kruiswoorden van Jezus
bijeengebracht, in een traditie die al eeuwenoud is. Deze laatste woorden van Jezus, die we
kennen als de zeven Kruiswoorden, zijn als een
testament. In Zijn diepste pijn en lijden blijft
Jezus betrokken op Zijn medemensen. Meer
dan dat, in de Kruiswoorden ontdekken we dat
Hij hen - en ons - een opdracht meegeeft. Het
is een opdracht die haar begin en haar voltooiing vindt in de God van de kwetsbare liefde:
de liefde voor al wat kwetsbaar is. We proberen te leven naar het ‘testament van Jezus’. Als
de zeven kruiswoorden ons langzaam doordesemen en in ons mogen groeien tot een levenshouding, dan zullen we ook in kwetsbare
momenten de kracht vinden om opnieuw
rechtop te komen. Dan kunnen we, als vreugdevolle mensen van ‘Opstanding’, ons geloof
uitstralen. Dat we enthousiaste Paasmensen
mogen worden, bezield door de Geest!
U bent van harte welkom:
Dorpskerk Leiderdorp: 18 februari, 4 en 18
maart.
De Goede Herderkerk: 25 februari, 11 en 25
maart.
Op 25 maart is een viering van Boete en
Verzoening. Aanvang steeds om 19.15 uur tot
19.45 uur.
Leo Koot ofs

hebben het Kerstverhaal verteld en
een afvaardiging van het Tienerkoor
o.l.v. Thijs zongen de liedjes. Thuis
kon iedereen hard meezingen want
de teksten stonden op de weblog.
Karel heeft ervoor gezorgd dat alles werd gefilmd en op 1e Kerstdag
om 14.00 uur ging het de lucht in en
er is veel naar gekeken. We hopen
natuurlijk dat we kerst ’21 weer met
heel veel kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden uit volle borst kunnen
meezingen en luisteren naar het Kerstverhaal.

Stephanie Jägel

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

Overleden
16-12
21-12

Jan Kok,
85 jaar
Joop Goddijn, 89 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 - Februari | Maart 2021
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SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS

Regio Oost

Kerk: Zuidbuurtseweg 15, Secretariaat: Zuidbuurtseweg 15, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of
sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of
annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Nu we de vastenperiode ingaan, klinkt opnieuw de sterke oproep dat het niet goed gaat
met de wereld: de coronapandemie, de vele
conflicten, de uitbuiting van mensen, de effecten van de klimaatverandering, de groeiende
kloof tussen rijk en arm… Velen liggen er wakker van, anderen laten het niet zo aan hun hart
komen en blijven eerder onverschillig. Gelukkig
zijn er heel wat mensen die wakker liggen van
wat er dagelijks gebeurt en we hebben meer
bondgenoten dan we denken om ons met
hart en ziel te keren naar de Bron waaruit het
leven stroomt. Zoals Jezus na zijn doop naar de
woestijn trok, hebben we onze eigen jaarlijkse
veertigdaagse woestijntijd om deze roeping
uit te zuiveren. We kennen allemaal diezelfde
ingefluisterde of ingebakken bekoring om
‘van stenen brood te maken’, om mee te doen
met de economie van het nooit genoeg. We
weten ook waar dit ons brengt: uitputting van
de aarde, verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en armoede. Door weerstand te bieden, kunnen we
onze eigen waardigheid herwinnen. Door alleen de God te dienen die bevrijdt, kunnen we
door de crisis heen gaan. We kiezen voor een
gedeelde toekomst, waar iedereen waardig
kan leven op een gezonde planeet. Voor een
samenleving van het genoeg. Terugvallen op
wie we maar zijn als mens, uit stof en as opgestaan, uit klei geboetseerd, en tegelijk bezield
met de adem van God. Het moet voldoende
zijn. We moeten ons geen grotere maat aanmeten. Zo mogen we met onszelf leven, mogen we een ander toegewijd zijn.
Margreet Onderwater
Gebedsleider

Vieren na 19 januari
Inmiddels blijkt op 12 januari dat er op korte
termijn nog geen versoepeling van de maatregelen zal zijn. We willen de deur van de kerk
echter niet langer gesloten houden. Vanaf
zaterdag 6 februari zijn weer max. 30 kerkgangers welkom. Vooraf aanmelden is verplicht
via 06 83 45 03 07. Alle vierringen blijven ook
via de livestream beschikbaar op de website:
kerkdienstgemist.nl
Mochten de ontwikkelingen rond het
Coronavirus dit noodzakelijk maken dan
kunnen er weer wijzigingen optreden.
Kijk voor de laatste berichten op de
website: www.hhpp-oost.nl/sint-jan.
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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.

Terugblik
Kerstvieringen
Met gemengde gevoelens kijken we terug op kerst 2020. Terwijl de intekenlijsten
voor het vieren met
30 kerkgangers al
nagenoeg vol waren,
kwam de persconferentie van de mini‑
ster-president waarin
meer ‘corona’ beperkingen werden opgelegd. Al gauw daarna
volgde de opdracht van de bisschoppen om
de vieringen in de erstnacht helemaal zonder
kerkgangers te vieren en daarna naar eigen
inzicht wel of niet met 30 kerkgangers. In een
spoedoverleg tussen Beheercommissie en
Pastoraatgroep werd besloten om mee te gaan
met het dringende advies van de regering om
contact zoveel mogelijk te vermijden. Voor de
veiligheid van kerkgangers, vrijwilligers en
voorgangers werd besloten om de kerk tot 19
Kinderen kregen
een meevierpakketje thuis en konden
voor de pc of tv
meedoen met de
viering. Gijs en Cees
plakken tussen hun
auto’s enthousiast
de stickers van de
kerststal!

Actie Kerkbalans
Op 16 januari was weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gestart. Onder het motto: ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’, doen wij weer een
beroep op u, zodat wij onze Sint Jan in stand
kunnen houden. Wij hopen ook de kerk met al
zijn faciliteiten zo spoedig als mogelijk weer
geheel open te kunnen stellen. Dan kunnen wij
elkaar weer zonder beperkingen ontmoeten.
En vooral samen komen voor inspirerende vieringen. Immers, rol en plaats van de geloofsbeleving in de ‘kerk van morgen’, is in ons leven
en die van volgende generaties, van groot belang. U kunt uw bijdrage, al dan niet gespreid,
overmaken op een van onze rekeningen, zie
elders op deze pagina. Hartelijk dank!
Namens de Parochiekern Sint Jan,
Administratie kerkbijdragen

Heilig Vormsel
Op 7 november 2020 was het dan eindelijk
zover, ik mocht mijn heilig Vormsel doen. Door
het coronavirus moest deze dag wel een half
jaar uitgesteld worden. De voorbereiding van
het heilig Vormsel werd hierdoor ook langer,
maar dat vond ik wel leuk. Normaal zouden
we de voorbereidingen afronden in groep 8,
maar nu zagen wij elkaar ook nog toen wij al
op de middelbare school zaten.

januari te sluiten. Alle vieringen zijn doorgegaan, echter zonder kerkgangers. Maar, zo is
gebleken, met veel belangstellenden die thuis
meevierden. Groot respect voor alle voorgangers, kosters en cameravrijwilligers en voor de
versiergroep die ervoor zorgde dat de Sint Jan
er net zo feestelijk uitzag als alle andere jaren.

Familieberichten
Overleden
28-11
12-12
14-12
30-12
09-01

Theodorus van Leeuwen 
Ineke Turk-Belt
Anna Planken - van Rijn 
Cornelia Lagerberg - v.Leeuwen
Barbara Versteegen - Kroft 

84 jaar
83 jaar
84 jaar
91 jaar
80 jaar

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

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

Misintenties en overige zaken
NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan
(geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door voordat u per bank betaald)

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 83450307

Organisatie

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

Beheercommissie

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

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n
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De groep bestond uit kinderen uit Stompwijk
en uit Zoeterwoude-Dorp. Gelukkig zat er in de
groep van Zoeterwoude-Dorp nog een meisje,
waardoor ik niet de enige was. De voorbereidingen in Zoeterwoude-Dorp waren altijd erg
gezellig onder leiding van Wilma, Marianne en
Anneke. Zij hebben ons geweldig voorbereid.

De viering zelf vond
ik helemaal bijzonder. Ik weet nog
goed dat met mijn
Eerste heilige Communie mijn ouders,
zusje, oma’s en
opa’s, peettante en
peetoom en andere
familie mee waren naar de kerk in
Stompwijk, nu mochten alleen mijn ouders
mee. Het was heel vreemd om in een bijna
lege kerk dit moment te beleven. Desondanks
was het ook wel weer heel bijzonder en is er
een hele mooie dienst van gemaakt met zelfs
een klein koor met begeleiding op een orgel.

Wereldlichtjesdag
Ook dit jaar deden we weer
mee met Wereldlichtjesdag. Over de hele wereld
worden op de 2e zondag
in december om 19.00 uur
kaarsjes aangestoken om
de overleden kinderen te
herdenken. In Stompwijk
zou dit de tweede keer
zijn. Alleen mochten de
ouders, broers, zussen, en verdere familieleden na aanmelding een link ontvangen waarbij ze live maar digitaal dit mooie gebeuren
mee konden maken. Het was een prachtige en

Ik mocht zelf ook
nog het dankwoord
voorlezen, dat ik
zelf met mijn moeder had gemaakt,
en daarin kon ik
bisschop Van den
Hende van Rotterdam in het bijzonder
bedanken. Hij heeft
speciaal voor ons
die dag drie vieringen gehouden in Leiden
voor alle vormelingen.
Als herinnering heb ik een mooie ketting
gekregen met een kruisbeeld als hanger en
een leuk kwartetspel dat we direct die avond
nog met elkaar hebben gespeeld.
Gelukkig zijn er tijdens de viering ook nog
mooie foto’s gemaakt en is er van de viering
zelf een filmopname gemaakt. Hierdoor kon ik
iedereen die niet bij mijn heilig Vormsel kon
zijn achteraf toch laten zien wat een mooie
middag wij hebben beleefd.

Amber Röling

Overleden

29 november Ina Disseldorp-Verhaar - 96 jaar.

Dopen
ontroerende gebeurtenis waar ook kinderen
die tijdens de zwangerschap overleden zijn,
herdacht worden.

Vera Hendriks

Foto Joke Carmen Oliekoek

Veertigdagentijd

Regio Oost

Kindergrafje opgeknapt
Zoals hierboven staat worden op Wereldlichtjesdag ook kinderen
herdacht die tijdens of vlak na de bevalling zijn overleden. Vroeger werden deze kindjes niet in gewijde aarde begraven. Wat veel
verdriet gaf. In 2004 is
hiervoor op ons kerkhof een speciaal gedenkteken opgericht.
Op 9 mei 2004, Moederdag, is dit onder
grote belangstelling in
gezegend door pastoor
Van der Plas. Dank aan de vrijwilligers Leo Gareman en
Aad van Boheemen die het onlangs grondig hebben
opgeknapt. Het ligt in de uiterste hoek van het oude
gedeelte van ons kerkhof. Een bezoekje waard.

Op zondag 22 november werd Ivy Hilgersom
gedoopt door pastoor Broeders. In verband met
de coronamaatregelen werd de viering door een
kleine groep familie en vrienden bijgewoond.
Toch zorgde dat ook voor een intieme sfeer en
was het een erg mooie viering. De kleine Ivy was
de hele dienst een vrolijk meisje met een lachje
op haar gezicht. Haar grote zus vulde de doopvont en zorgde voor een dansje hier en daar.
Dankbaar kijken wij daarop terug. Namens de
hele parochie heten wij Ivy van harte welkom in
onze kerk!
Doopwerkgroep, Patricia en Ingrid

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2021
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Activiteitenkalender van 10 februari tot en met 31 maart 2021

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

Uitleg bij het Onze Vader
Het is het eerste gebed dat we als
kind leren en veelal het laatste gebed dat we bidden. We bidden het
meerdere malen op een dag, soms
aandachtig soms automatisch.
Het Onze Vader wordt wereldwijd gebeden, door alle christenen in alle
talen in alle omstandigheden. Het is
immers het gebed dat God de Zoon ons
geleerd heeft. Hij weet welke woorden het hart van Zijn Vader raken.
Ook al bidden we het zo vaak, toch is het niet altijd makkelijk uit te
leggen wat we precies bidden. Uw naam worde geheiligd … Hoe? Vergeef ons zoals ook wij vergeven … Wat komt eerst? Breng ons niet in
beproeving. Waarom zou God dat überhaupt doen? Veel vragen bij zo’n
kort en bekend gebed. In korte inleidingen van 20 minuten gaan we
het hele Onze Vader langs. Met hulp van Kerkvaders (Cyprianus), exegeten en theologen (onder meer Guardini, Benedictus XVI (foto),
Södding en G. Lohfink). Door pastoor Smith. Elke donderdagavond
van 20.00 tot 20.25 Daarna de Rozenkrans. Iedereen kan steeds
instappen. Via www.lodewijkparochie.nl.

Even buurten – Grote christenen
uit de oosterse kerken
De oosters orthodoxe kerken bestaan al
meer dan 1000 jaar. Ze staan heel dicht
bij de Katholieke Kerk. De Katholieke
Kerk heeft zelf de zogeheten geünieerde
oosterse kerken. Deze volgen de spiritualiteit en riten van de oosterse kerken
maar behoren helemaal tot de Katholieke Kerk. Wij westerse christenen, veelal uit de romeins juridische benedictijnse achtergrond –
zonder dat we dit vaak beseffen – kunnen veel leren van de beleving,
spiritualiteit en riten van deze oosterse kerken. Door enkele grote
christenen verdiepen we ons ook in de geschiedenis, gebedspraktijk,
liturgie van deze oosters kerken. Johannes Paulus II zei dat we als
Kerk moeten ademen met “twee longen”, de westerse en de oosterse.
Serafim van Sarov, de anonieme pelgrim, Silouaan van de Athos,
Dostojewski en de Dwazen in Christus. Door pastoor Smith. Iedereen
kan meedoen via zoom via www.lodewijkparochie.nl. Data 10 en 24
februari en 10 en 24 maart, van 20.15 tot 21.30.
12
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De Stille Omgang in tijden van corona
Naar het zich laat aanzien is ten tijde van de Stille Omgang van Amsterdam op 21 maart corona de wereld nog
niet uit. Óf de Stille Omgang dit jaar doorgaat is niet
de vraag, maar hóé is op dit moment nog niet bekend.
Afhankelijk van de dan geldende regels zal Omgang óf als
vanouds plaats vinden, óf met een beperkt aantal deelnemers óf, in het slechtste scenario, alleen via Zoom. Via de
website stilleomgangleiden.nl en de mededelingen aan
het eind van de Mis zullen wij u op de hoogte houden.
Tijdens de Stille Omgang wordt in Amsterdam herdacht
dat daar in de Middeleeuwen een ‘Eucharistisch wonder’

plaatsvond. Een zieke man die de Communie ontving
moest overgeven. Het braaksel werd in de openhaard
gegooid, waar de nog niet verteerde hostie in het vuur
bleef zweven. Nadat een priester de hostie had opgehaald,
bleef de hostie in het huis van de zieke terugkomen.
Sinds jaar en dag wordt dit wonder herdacht in de Stille
Omgang van Amsterdam: een voettocht in stilte door
nachtelijk Amsterdam, langs de plaats waar het wonder
was.
Namens het genootschap van de Stille Omgang Leiden e.o,
Willem Bakermans, willem.bakermans@live.com.

Februari

Maart

10 Grote christenen uit de oosterse kerken

1

De anonieme Russische Pelgrim. Zie hiernaast

11 Uitleg bij Onze Vader Zie hiernaast
12
13
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2 Goede Vrijdag

3

20

3 Heilige Paasnacht

4 Uitleg bij Onze Vader

21 5e Zondag van de Veertigdagentijd

5

15 Online cursus Sycamore Zie Lodewijksite

6

16

7 3e Zondag van de Veertigdagentijd

17 Aswoensdag Verplichte

8

Adrienne von Speyr

9

19

Stille Omgang

22 Online cursus Sycamore Zie Lodewijksite
23
24 Grote christenen uit de oosterse kerken
Silouaan van de Anthos. Zie hiernaast

23
24 Grote christenen uit de
oosterse kerken Zie linkerpagina

10 Grote christenen uit de oosterse
kerken Fjodor Dostojevski.

Zie linkerpagina
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25 Aankondiging van de Heer
Maria Boodschap. Hoogfeest

Uitleg bij Onze Vader

14 4e Zondag van de
Veertigdagentijd
Oriëntatiedag Vronensteyn

26

Zie pagina 2

15

28 2e Zondag van de Veertigdagentijd

16

Zie pagina 2

26

28 Palmzondag van het lijden
van de Heer
Intocht van
Jezus in
Jeruzalem.
Begin van
De Goede Week

Zondag Laetare

25 Uitleg bij Onze Vader Zie hiernaast

Geloofsgesprek en mediaviering

Zie linkerpagina

27

13

27

4 Paaszondag
Hoogfeest.

Catechese online
via Zoom

22

11 Uitleg bij Onze Vader

21 1e Zondag van de Veertigdagentijd

Paaswake

Zie hierboven.

Zie linkerpagina

20

1 Witte Donderdag

2

14

18 Uitleg bij Onze Vader Zie hiernaast

April

18 Uitleg bij Onze Vader
Zie linkerpagina

Zie linkerpagina

vasten- en onthoudingsdag

Vooraf aan de Stille Omgang werd tot dit jaar steeds de
H. Mis gevierd in de Papegaai in Amsterdam.

17 Adrienne Von Speyr

29
30
31

‘Zoomen’ is inmiddels een werkwoord geworden. We hebben even
met elkaar ‘gezoomed’ (moet wel
goed gearticuleerd worden om misverstanden te voorkomen.) De afgelopen maanden is ook gebleken
hoe makkelijk Zoom is. Zo hebben
we 100 dagen achtereen samen
de rozenkrans gebeden via Zoom.
Hebben mensen deelgenomen aan
de Alpha, aan de Adventretraite
van Sycamore, aan de Koffie- en
Thee-Zoom… Niet alleen vanwege
de durende lockdown maar ook vanwege de vele mogelijkheden blijven
we de catechese voorlopig via Zoom
geven. Inloggen gaat eenvoudig en
is gratis. Bij de eerste keer zal Zoom
zelf instructies geven. Een e-mail
en nieuw wachtwoord zijn wel nodig. Daarna gaat het inloggen bijna vanzelf. En alle pc’s, laptops en
tablets hebben tegenwoordig een
microfoon en camera. Dus laten
we van deze mogelijkheid gebruik
maken. Wie voorheen misschien
niet zo snel naar een catecheseavond toe ging of kon gaan, kan
nu thuis meedoen. Dus Zoom mee!
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2021
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HARTEBRUG
Echt iets lekkers!

BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

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

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

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Ondersteuning

Zorg & wonen in Roomburgh

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

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.

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater

Roomburgh beschikt over
diverse voorzieningen:
KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Knutselen voor de Adventsactie

Te r u g b l i k A d v e n t e n Ke r s t

Op zaterdag 12 december kwamen de kinderen
van de Hartebrug bij elkaar voor een vrolijke
en productieve middag. Tijdens deze activiteit
werd er aandacht geschonken aan de betekenis
van de Advent en zijn er de allerleukste kerstknutselwerkjes gemaakt als voorbereiding op
het grote Kerstfeest. Er werd begonnen met het
aansteken van de Adventskrans – er mochten 2
kaarsen aan – en een gebed. Daarna vertelden
Victoria en Claire het
Kerstverhaal met de
hulp van een kleine
kerstboom. Vóór de
pauze heeft Maaike met
de kinderen een speciale kaart voor pastoor
Walter Broeders gemaakt om hem beterschap te wensen.

Rooms-katholieke identiteit

Vrijwilligers

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

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

Rondom de Kerk - Februari | Maart 2021

De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl
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Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?
U bent van harte welkom.
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

Vlak voor Kerst ontvingen wij het bericht dat
Theo Goedhart, dirigent van het Hartebrugkoor, was getroffen door een herseninfarct.
Na een korte periode in het ziekenhuis, werd
hij opgenomen in het revalidatiecentrum
Basalt in Leiden. Aangezien Theo kampte
met functie-uitval aan de linkerkant van zijn
lichaam, krijgt hij momenteel dagelijks fysio,en ergotherapie om zijn lichaam weer op het
niveau te krijgen van voor de beroerte. Het herstel lijkt voorspoedig te gaan en het ziet ernaar
uit dat Theo binnenkort weer thuis is. Vanuit de
Hartebrug wensen wij Theo een heel voorspoedig herstel en alle goeds toe.

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Sint Jozef
Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968  Contributie e 27,50 per jaar.

gers aanwezig waren, hebben de jonge verkopers het mooie bedrag van € 125,- opgehaald.

Geen vieringen maar toch veel te zien!

door Adventsactie. Met dat geld kunnen zij op
hun moestuinen gezonde groenten verbouwen.
Ondanks dat er op de zondag maar 30 kerkgan-

Gesterkt door limonade en koekjes gingen de
kinderen naar de verschillende tafels om een
activiteit te kiezen. Nieuw dit jaar was een
mooie Kerstdecoratie bedacht door Ingrid en
zoals altijd waren het Kerststuk en de kribbe
zeer populair. Intussen was er een tafel in
de kerk opgezet om op de volgende dag de
werkjes aan de kerkgangers te verkopen. De
opbrengst was bedoeld voor de ondervoede
kinderen van Nicaragua, een project gesteund

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

Regio Zuid

Sint Jozef wordt nogal eens afgebeeld, zoals
in de Hartebrug, met een staf die bloeit met
lelies. Die voorstelling gaat terug op het ver-

Op de Kerstdagen waren er helaas geen vieringen maar de kerk was wel open om een
kaarsje op te steken
en voor een bezoek
aan de bijzondere
Kerststal. Ook was
de
tentoonstelling
‘De Bijbel Rond’ in
de dagkapel van de
Hartebrugkerk
te
zien. Op tweede en
derde Kerstdag zijn er
lootjes aan de bezoekers verkocht voor de
Adventsactie. De prijs was een mooie Kerstpuzzel getekend door Carel Bruens. Hier op de
foto heeft pater Leo van Ulden het winnende
lot getrokken. De winnaar is Emanuela Lonardi
en haar gezin.

Doe mee met Actie Kerkbalans!

haal dat toen Maria niet wist met wie ze in
het huwelijk moest treden, de hogepriester
alle gegadigden hun reisstok in een bak met
nat zand liet steken; de stok van Jozef begon
onmiddellijk te bloeien. In het weinige dat wij
over hem lezen, komt hij naar voren als een
man die trouw blijft
en in die trouw een
niet weg te denken
plaats heeft verworven in de geschiedenis van God met ons
mensen.
Het houten wit geschilderde beeld staat
links van het Marialtaar en is gemaakt
tussen 1881 en 1883
door beeldhouwers
Te Poel en Stoltefuste, Den Haag.

Mensen die ‘Rondom de Kerk’ vanuit de
Hartebrug krijgen, hebben er hopelijk ook een
envelopje bij gekregen. Daarin staat een brief
met de oproep om mee te doen met Actie
Kerkbalans. Uw financiële steun is dit jaar
hard nodig; door de sluitingen van de kerken
hebben wij in 2020 veel minder inkomsten
via de collectes ontvangen. Als uw geen brief
heeft ontvangen, kunt uw contact opnemen
met het secretariaat waar u ook informatie
over periodieke schenkingen kunt opvragen.
Bij voorbaat dank!
Klaasjan Schoppink, penningmeester

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

w w w . h a r t e b r u g . n l
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SINT PETRUS

LAM GODS

Regio Zuid

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: alle werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden.
Kopij-adres: lcwvangoozen@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Actie Kerkbalans van
start gaan
Net als in voorgaande jaren was
de Actie Kerkbalans in de tweede
helft van januari. Toch leven we nu in een
heel andere wereld. De urgentie om de kerk
te steunen in deze uitzonderlijke tijden is groter dan ooit. “Geef vandaag voor de kerk van
morgen” is het thema van dit jaar. Hoe toepasselijk. Hopelijk is de Petruskerk weer gauw
open en kunnen we weer samen echt een geloofsgemeenschap vormen. De Kerstkaartactie in december was een geweldig succes.
Veel parochianen hebben digitaal heel royaal
de collecteschaal gevuld, ook al door het jaar
heen. Het is een belangrijke opsteker in dit
nog prille jaar. Met de Actie Kerkbalans doen
we jaarlijks een beroep op u om uw Petruskerk structureel te steunen. Een monumentaal
kerkgebouw als dat van onze Petrus brengt
veel kosten met zich mee, van verwarming
tot onderhoud. En er zijn ook personele en
andere kosten. Dit jaar wordt de envelop met
uw toezegging niet thuis opgehaald. U kunt
gebruik maken van de antwoordenvelop (een
postzegel is niet nodig) of het formulier in de
bus doen op Lorentzkade 16a of een scan van
het formulier mailen aan ledenadministratie
@sintpetrusleiden.nl. Wij hopen ook in 2021 op
uw steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank!

Jubilarissen Petruskoor
Vorig jaar waren Ria Huisman en Irene Vink
beiden 50 jaar lid van het Sint Petruskoor.
Uiteraard zagen we dat aankomen en hadden plannen gemaakt om daar een feest van
te maken. Maar vorig jaar liep het anders. In
1970 is het krap 3 jaar nadat Thijs Kramer als
dirigent-organist van het Herenkoor aantrad.
Behoorlijk snel na zijn komst kon hij al over
een flink dameskoor beschikken. De Kroniek
van het 125-jarig Herenkoor (2002) vermeldt
dat al met Kerstmis 1968 de ‘Messe de Minuit’
van Marc-Antoine Charpentier gezongen kon
worden. Dat is niet zo’n makkelijke Mis voor
het net opgerichte Dameskoor. Natuurlijk zong
dat rond in de parochie, maar kennelijk ook
daarbuiten. Want Ria en Irene woonden alle
twee toen nog in Zoeterwoude. Ze besloten
gezamenlijk om de stoute schoenen aan te
trekken.

16

den in de openbare ruimte en in de Nederlandse musea.
Termote – en je zou dat niet zeggen – vervaardigde ook het Mariabeeld in de Petrus. Het
beeld van Sint Joseph werd pas in 1957 in brons
gegoten, waarna het een plekje kreeg op het
zuidelijke zijaltaar.
Termote schijnt een zeer bescheiden man
geweest te zijn. Bij gelegenheid van een tentoonstelling van zijn werk in 1977 merkte hij
op: ”Ik kan haast niet geloven dat dit allemaal
mijn werk is, maar aan de andere kant, weet
ik nog precies waar, wanneer en waarom ik de
dingen maakte”.
Ton van Schie

Overleden
Het koorbestuur wilde niet afwachten wanneer in 2021 beide jubilarissen konden worden
bedankt. In overleg met Ria en Irene hebben
een aantal bestuursleden hen daarom namens
de hele parochie op 18 december van harte
bedankt voor hun trouwe inzet.

Jaar van Sint Jozef
Het Sint Jozefbeeld in de Petrus is van de hand
van Albert Polydorus Termote. Deze Vlaamse
beeldhouwer werd 30 maart 1887 in Lichtervelde (tussen Brugge en Roeselare) geboren
en kwam in 1915 naar Nederland neerstreek,
eerst naar Volendam, later naar Voorburg. In
1932 werd hij Nederlands staatsburger. Het is
bekend dat hij in 1972 veel van zijn gipsmodellen aan stukken heeft geslagen, maar hij bleef
actief tot aan zijn dood op 13 april 1978.
Kropholler en Termote hebben in de loop der
jaren bij veel kerken en kloosters
samengewerkt.
Termote was tevens docent aan
de
Koninklijke
Academie in Den
Haag, waar hij onder andere leermeester was van
Charlotte
van
Pallandt.
Het overgrote deel
van zijn oeuvre
bestaat uit religieus werk naast
veel (ruiter)beel-

Theresia Betcke – Heuvelsland
* 14-06-1935 † 06-12-2020
Weduwe van de heer Betcke
Hubertina Schreur – Maessen
* 05-05-1937 † 09-12-2020
Helena (Leny) Stol
* 08-11-1923 † 11-12-2020
An Haastrecht – Hensing
* 16-03-1935 † 13-12-2020
Weduwe van de heer van Haastrecht
Maria Stuifzand - van Cassel
* 28-05-1925 † 28-12-2020
Echtgenote van de heer Stuifzand
Johannes Heymerink
*23-05-1932 † 01-01-2021
Weduwnaar van mevrouw Grootkerk
Gerrit de Vries
*07-12-1943 † 03-01-2021.

Vaste Vieringen

Onder voorbehoud vanaf 14 februari
Zaterdagavond 19.00 uur Mis.
Vooravondmis van de zondag. (Tot 14 febr om
17.00 uur in de Lodewijkkerk). Aanmelding is
nodig.
Door de Week (tot 16 februari in Sint Josephkerk)
Eucharistieviering in de kerk
Dinsdag 9.00 uur
Vrijdag 9.00 uur
Open Kerk Start weer na de lockdown.

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

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.

Van uw pastoraal werker

Mensen met een verhaal, met geloof, kritisch en sociaal bewogen,
altijd gelovend op eigen wijze. En
voor een kort momentje mag ik zien
wat God zag toen Hij de mens schiep,
toen Hij ieder van ons in de moederschoot boetseerde: ‘Mens wat ben je
mooi’. En ik weet het opeens heel
zeker, wat er ook nog staat te gebeuren, als gemeenschap van de Lam
Gods komen we er wel!
Marlène Falke-de Hoogh,
06 53 24 91 87

Door een samenloop van omstandigheden kunnen onze beide vaste
correspondenten deze Lam Gods
pagina niet vullen. Daarom schiet ik
ze te hulp en merk al snel dat ik niet
hetzelfde talent en hetzelfde inzicht
in de gemeenschap heb. Maar als
ik achterover leun, wat een goede
remedie is als de bladzijde blanco
blijft, zie ik de namen en gezichten,
de levende stenen die onze gemeenschap vormen.

Sint Jozef, een heilige die
ruimte maakt
Voor in de Maria
Middelareskerk bevindt zich het beeld
van de heilige Jozef.
Geen groot of opvallend beeld, het
straalt eerder een
zekere eenvoud uit,
Mariabeeld bij het
Maria-zijaltaar. Het
is gemaakt door de
kunstenaar
Jungblut. Jozef glimlacht
vaderlijk trots. Een
tevreden man, zo te zien, zijn ene hand rustend op Jezus, zijn andere hand op een zaag.
Een beeld dat uitnodigt tot gebed. Hier kun je
terecht als vader met de zorgen om je kind, als
werkende met zorgen om het werk. Als mens
die hulp zoekt. Dankbaarheid is natuurlijk ook
welkom. Maar dan, waar laat je nu de meegebrachte bloemen of kaarsen?? Want hier ontbreekt het zijaltaar. Een kerk is altijd een huis
van God en plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt, het heilige en het praktische gaan hand in hand. Bij de plaatsing van
het eerste kleine koororgel heeft het altaar
moeten wijken en het Jozef beeld tijdelijk ook.
Pas bij het tweede koororgel kon het beeld
weer terugkeren. Jozef zal dat wel begrijpen,
zoals hij zoveel begrepen heeft. Als hij hoort
dat zijn verloofde Maria in verwachting is besluit hij bij haar weg te gaan. In een droom
van Godswege wordt hem gevraagd Maria
tot zijn vrouw te nemen. En dat doet Jozef.
Zo maakt hij ruimte in zijn leven voor Maria en
het kind dat komende is. Zo maakt hij ruimte
voor het ongewone, het onverwachte.

Week van de eenheid
Een belangrijk kenmerk van de gemeenschap
van de Lam Gods is de oecumene. Zo ook op
zondag 17 januari, noodgedwongen in een
livestream viering. Samen met de Protestantse gemeente Leiden-Zuidwest zijn we de
Week van de Eenheid begonnen, dit jaar met
de titel: ‘Blijf in mijn liefde’ een oproep die
Jezus doet aan zijn leerlingen. Hij gebruikt
daarbij het beeld van de wijnstok. Een beeld
van verbondenheid en eenheid. Het is op deze
momenten dat we als christenen ervaren dat
er veel meer is dat ons verbindt dan dat ons
onderscheidt. In de Lam Gods gaan we niet
voor één week van eenheid. Ons streven is
het 52 weken per jaar inoefenen van die verbondenheid en hand in hand – ieder op eigen
wijze – aan de wereld vertellen wie Jezus is.
Plannen zijn er om ook de scholen hierbij te
betrekken. Een mooi en realiseerbaar visioen
voor als alles weer gewoon kan.

alarmerende cijfers en de volstromende
ziekenhuizen? We missen de onderlinge contacten erg, maar dat geldt voor half Nederland. We missen ook het directe contact met
God, door zijn Woord en de heilige Communie. In dit dilemma maakt de ene katholiek
een andere keuze dan de andere. Binnen de
grote parochie leidt dat tot verschillen. Is dat
erg of fout? We denken van niet. Ten koste
van alles één lijn trekken is erger. In onze
Lam Gods behoren zowel de kerkgangers als
de vrijwilligers, die de vieringen verzorgen
of bij de deur staan, tot de risicogroep. Dat
maakt extra voorzichtig.
Als u dit leest in de tweede week van
februari loopt de verlengde lockdown misschien op zijn eind, misschien ook niet. In
het laatste geval blijven de twee kerken van
de Lam Gods zeer vermoedelijk langer dicht.
Kijk op onze website www.lamgodsleiden.
nl voor het laatste nieuws. Wilt u de digitale
nieuwbrief krijgen, graag een mailtje naar
het secretariaat (zie boven). Tot slot: als de
kerken dicht zijn, is het omzien naar elkaar
extra van belang. Een telefoontje naar een
medeparochiaan doet wonderen!

Overleden

Lockdown: kerken open of
dicht?

Op 7 januari overleed Lodewijk Kallenberg. Hij
werd 80 jaar en woonde aan de Apollolaan.

Zoals over veel zaken, wordt hierover in de
samenleving, in onze RK parochie en zelfs in
de Lam Gods verschillend gedacht. De kerken
mogen grondwettelijk open blijven, uiteraard
op een corona-verantwoorde manier. Maar
moeten we daarvan gebruik maken met de

Op 10 januari overleed Jan Kokshoorn, zoon
van de aannemer die de Maria Middelareskerk
bouwde en zelf ook actief bij het onderhoud van
de kerk betrokken. Hij woonde aan de Rijndijk
en werd 81 jaar.

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

Op de hoogte blijven via de Digitale nieuwsbrief

Een geslaagd alternatief voor de Kerstmaaltijd

Ook in de Regenboog hebben we last van de lockdown
en andere maatregelen om besmetting met corona
tegen te gaan. Alle vieringen worden voorlopig
digitaal uitgezonden. U kunt ze volgen via youtube
kanaal Oecumene Merenwijk of inloggen via onze
website. Ook alle andere activiteiten worden zoveel
mogelijk digitaal gedaan of worden uitgesteld tot het
weer mag. Om op de hoogte te blijven hoe en wanneer

Op woensdagavond 16 december liepen jongeren van
M 25 met bolderkarren vol oosterse take-away maaltijden, Kerstbroden en Kerstpakketjes voor alle dak-,
thuislozen en mensen zonder papieren door de stad.

Terugblik Kinderkerstfeest Regenboog
Dit jaar was het helaas niet mogelijk om ons jaarlijkse kinderkerstfeest in De Regenboog
te vieren. Dat vonden we
erg jammer, want het is
altijd een mooie en fijne
viering die door veel gezinnen wordt bezocht.
Om een alternatief te
bieden hebben we in

Pastoraal werker mw. W.E.M. Hoogendoorn (RK) (werkdagen:
di. en wo.), tel. 06 51 98 08 88 e-mail pastor.regenboog@
gmail.com., Ds. M. Buitenwerf (PKN) (werkdagen: di., wo. en
do.), tel. 06 40 42 57 89, e-mail ds.regenboog@gmail.com.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk .nl

de weken voor Kerst een online
kinderkerstviering samengesteld
en op YouTube gepubliceerd.
Samen met een aantal kinderen
van de kindernevendienst werden
er foto’s gemaakt voor een verhaal.
Het verhaal ging over engelen die
vanwege de maatregelen thuis
moesten werken, maar uiteindelijk
toch op weg mochten om Jozef en
Maria te helpen om een slaapplaats
voor hen en het kindje Jezus te vinden, en ondertussen het licht bij de
mensen te brengen. En natuurlijk
waren er ook bekende Kerstliedjes,
gespeeld door onze eigen Kerstband, waarin vier jongeren van de
jongerenviering meespeelden.

Wereldgebedsdag vrijdag 5 maart
2021, bidt mee vanuit huis
Tijdens deze Wereldgebedsdag
hopen we met gelovigen van over de
wereld te bidden voor onze wereld.
Dat gebeurt in deze coronatijd
vanuit huis.
Vrouwen uit Vanuatu maakten de
liturgie ‘Rotsvast’, naar de gekozen
Bijbeltekst uit de Bergrede, waar een
huis op de rots standhoudt in wind
en regen. In Vanuatu kiezen mensen
zorgvuldig de grond voor een huis.
Op deze tropische eilandengroep in de
Pacific zijn er vulkaanuitbarstingen
en aardbevingen en door klimaatverandering steeds meer stormen en
tsunami’s. De bouwer in deze gelijkenis van Jezus is verstandig
en bouwt op een rots. Onze zusters uit de Zuidzee bevragen ons,
wat dit gelijkenis voor ons betekent. Op het titelblad van de liturgie
buigt zich een moeder biddend over haar kind tijdens een cycloon
die de golven laat beuken tegen het land. Over haar buigt zich beschermend een palmboom.
Meer info rietje@vanwijlen.com. De liturgie van de gebedsdienst is
te downloaden via www.wereldgebedsdag.nl/vanuatu.php.
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activiteiten weer kunnen, kunt u zich abonneren op
de digitale nieuwsbrief. Die komt tweewekelijks of
vaker uit. Stuur een mailtje naar Jan Vis: visaard@
gmail.com, of neem contact met hem op via tel.
06 38 53 58 10.
U kunt ook altijd op de website kijken:
www.deregenboogmerenwijk.nl. We proberen die in
deze tijd up to date te houden.
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Het is zo al met al toch een mooi
geheel geworden. De foto’s geven
een indruk van het fotoverhaal.
Gelukkig hebben veel mensen
genoten van ons online kinderkerstfeest. Aan iedereen die eraan
heeft meegewerkt: ontzettend
bedankt voor jullie inzet, energie
en enthousiasme!

2021:
beroepsonderwijs in Brazilië
Tijdens de Veertigdagentijd staan onder meer het project Procapaz in Brazilië van missieorganisatie
Fidesco centraal.
Met een diploma op zak kunnen vooral arme vrouwen op
zoek gaan naar stabiel werk en daardoor hun leefmilieu
verbeteren. De drie opleidingen samen kosten jaarlijks
€ 13.000,-. Als wij met elkaar € 6.500,- inzamelen legt
Vastenactie de andere helft van de kosten bij. Zo kunnen we een schooljaar bekostigen: professioneel koken, opleiden zorgassistenten en computercursussen.
Naast professionele vorming, biedt Procapaz ook een
algemene vorming aan. Meer info op www.fidesco.nl.
Onze mede-parochianen Johannes en Miriam Witt zijn
‘het gezicht’ van Fidesco NL. Fidesco doet mee met de
Bisschoppelijke Vastenactie als eigen doel. U kunt uw
bijdrage aan dit project overmaken op IBAN NL21 INGB
000 000 5850 tnv. Vastenactie in Den Haag,
ovv. projectnummer
401616 gaat. Dank voor
uw gift!
MOV
HH. Petrus en Paulus,
Regina Krowinkel en
Lucia de Jeu

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

Op vooraf afgesproken tijden en locaties, o.a. in het Sociaal
Pension, deelden ze coronaproof alles uit. Dezelfde avond
onthaalden leden van hulporganisatie COOL bij De Bakkerij
ook mensen zonder papieren, op afstand en mét mondkapje.
De vijftig gasten volgden, om filevorming te voorkomen,
met desinfectant in de ene hand en een routekaart in de
andere, een speciale route door het gebouw en kregen een
Chinese maaltijd, een Kerstbrood en een boodschappenkaart uitgedeeld. Helaas, dit jaar konden we niet samen
eten. Maar natuurlijk hopen we het komend Kerstfeest weer

Paasbrodenactie 2021
Ook dit jaar kunt u weer Paasbroden
bestellen bij De Bakkerij. Een brood
van 400 gram kost € 5,00. Daarvan
komt € 1,50 ten goede aan de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij.
Deze actie bestaat al jaren en wortelt
in een traditie van eeuwen. Niet voor
niets heet De Bakkerij naar de aloude
Armenbakkerij. Bestellingen liefst per
e-mail via info@debakkerijleiden.nl
o.v.v. bestelling Paasbroden, of telefonisch op 071 514 49 65. In beide gevallen graag uw naam en telefoonnummer, het aantal broden en de naam van
de wijkgemeente of parochiekern vermelden. U kunt het bedrag overmaken
naar Diaconie Protestantse gemeente
Leiden NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v.
Paasbroden + naam. Een bon voor een
paasbrood kopen
kan aan de balie
bij De Bakkerij.
De broden worden
bezorgd in Leiden, Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten, Stompwijk en Zoeterwoude.

Foto Melle van der Wildt

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Jongeren delen kerstpakketjes uit in het Sociaal Pension.

met onze gasten te kunnen samenkomen in een
feestelijk versierde Marekerk!

Lief, leed en
lichtpuntjes
‘Oma gaat op
Stap’, moest vorig
jaar wel wat aan
spontaniteit inboeten.
Vrijwilligers waren
bang om het virus te krijgen, of zelf
iemand aan te steken. Toch zorgde
corona ook voor éxtra aandacht
voor onze opa’s en oma’s, voor meer
telefoontjes en kaartjes. En in de
zomer konden vrijwilligers als Hanna konden gelukkig coronaproof op
stap, met mondkapje. Tot wederzijds plezier: “Ik doe dit omdat ik
ouderen een leuke doelgroep vind
en omdat er aandacht is voor de
match tussen vrijwilliger en oudere. Daardoor heb ik er zelf ook meer
uitgehaald. Ik vind mijn ‘buddies’
interessante mensen waarvan ik
iets leer en waar ik leuke gesprekken mee kan hebben”. Een ander
lichtpuntje voor ‘Oma gaat op stap’
was het nieuwe ‘Lief en Leed Potje’,
dat bijvoorbeeld ouderen bij een
uitstapje vrij houdt.

M25 Jaarverslag 2020
Het zou een jaar worden vol activiteiten van een ongekend aantal jongeren voor
kwetsbare groepen in Leiden. Maar het moest kleinschaliger, een-op-een met
afstand, alles afgewogen en voor alle betrokkenen zo veilig mogelijk. Het werd zo
een jaar van voorbereiden en afblazen, van toch doorgaan maar dan anders, van
je niet laten ontmoedigen en nieuwe wegen zoeken. En zo konden in 2020 toch
nog ruim 300 jongeren van het diaconaal jongerenproject M25 Leiden Regio deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten voor kwetsbaren in de samenleving. Hoe en wat, staat in het Jaarverslag 2020, zie www.debakkerijleiden.nl.

Rondom...
Solidariteit
De plotselinge rellen met vernielingen
en plunderingen in diverse steden was een
grote schrik voor iedereen. Wilders was er weer met de
kippen bij om Nederlanders met Marokkaanse en Turkse
achtergrond als daders aan te wijzen. Volgens mij had
hij de foto’s en films van de rellen niet goed bekeken…
Ik zag veel boosheid en verdriet: vooral bij ondernemers, wiens zaak was vernield en geplunderd. De dag
daarop waren veel getroffen ondernemers en anderen
weer in tranen, maar nu ontroerd door de vele acties
die buurtbewoners op touw hadden gezet: een legertje
mensen die gewapend met bezem rotzooi gingen opruimen, crowdfunding voor vergoeding van de schade bij
winkeliers en allerlei mensen die met cadeautjes langs
kwamen. Daarnaast waren diverse initiatieven om ongeregeldheden op een volgende avond te voorkomen: in
Den Bosch en andere steden werkten supportersverenigingen van de plaatselijke voetbalclub samen met de
gemeente en de politie om ook te helpen. En ja, als er
voetbalsupporters een winkelcentrum beschermen, dan
druip je als relschopper snel af.
Het waren voor mij wel weer tekenen van hoop: dat
onze samenleving veerkrachtig is en solidariteit nog
steeds bestaat. Maar deze keer was het heel mooi zichtbaar. Ben, zoals u als lezer weet, altijd op zoek naar
geloof, hoop en liefde. Gelukkig zag ik dat ook nu weer.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Februari | Maart 2021
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Tour of Faith
voor jongeren

De Wereldjongerendagen brengen
jongeren in beweging

Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting
voor jongeren (16-30 jaar) in
het bisdom Rotterdam.
De volgende bijeenkomst
is op zondag 28 februari,
daarna is de viering van de
WereldJongerendag op Palmzondag 28 maart.

Op internet is het logo van de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon bekend
gemaakt. De organisatie deed dat op
16 oktober als een eerbetoon aan paus
Johannes Paulus II.

Gelukkig, door te vergeven!
Vergeven
Vergeven betekent dat je niet meer
boos op iemand bent die je gekwetst
heeft. Soms is het heel moeilijk om
iemand te vergeven. Maar God wil dat
je het toch probeert. Hij weet
dat iedereen wel eens een fout
maakt en zal jouw fouten vergeven als je
spijt hebt. Maar dan
moet je het ook bij
anderen doen!

Jozef

vergeeft zijn broers

Help me anderen op de zelfde manier
te vergeven zoals U mij vergeeft.
Amen

Hoe kan ik vergeven?
Ik kan mijn zus/broer een knuffel
geven als zij spijt hebben dat zij
met mij gevochten hebben.
Ik kan stoppen met ruzie maken met mijn
vriendjes en mijn excuses aanbieden.
Ik kan een vriend snel vergeven en
daarna niet meer boos op
hem zijn.
Door vriendelijk te doen kan ik het anderen makkelijker maken om te zeggen dat het hun spijt.

Nelson Mandela

Nelson was een zwarte advocaat die besloot er iets
aan te doen. Zijn vijanden vonden hem te gevaarlijk en hij moest naar de gevangenis. Na 27 jaar
kwam hij vrij. Hij werd tot de president van ZuidAfrika gekozen. Nu was een zwarte man de baas
in Zuid-Afrika.
Maar in plaats van wraak te nemen op zijn vijanden, zorgde hij dat alle mensen in het land samen
gingen werken. Door rustig te praten over wat er
in het verleden was gebeurd, konden ze “sorry”
tegen elkaar zeggen. En daarna elkaar vergeven
en opnieuw beginnen.

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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Hanny
Slootman (67)

Wat doe je precies?
Ik ben secretaris van ons gemengde kerkkoor het
‘Hartebrugkoor’.

Maria in 1917 aan drie herderskinderen. Maria vroeg de kinderen om de
rozenkrans te bidden voor de vrede.
De verwachting is dat veel deelnemers
aan de WJD ook Fatima gaan bezoeken.

Thema WJD 2023
‘Maria stond op en ging met spoed’
(Lucas 1, 39) is het thema van de WJD
2023. De ontwerpster benadrukt dat
het logo deze de boodschap wil meegeven: “Blijf niet stilstaan, maar sta
op en ga op weg. Zet je in om dingen
voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start vanuit de letters
in het logo, omdat het een weg is die
niet eindigt met de WJD. De WJD zijn
juist het begin.”
De video met de toelichting van Beatriz Roque
Antunez is te zien op www.bisdomrotterdam.nl.

Catecheseclub de Vriendjes van Franciscus

De Vriendjes van FrancisBegeleiding Victoria Twist
DATO
U
en Lamis Ahmar. Info
cus is een catecheseclub,
A
bedoeld voor kinderen
Victoria Twist, 071 523 65
van groep 5 t/m groep 7.
56 of vj.twist@
Ook broertjes en zusjes
kpnplanet.nl. Het motto
vanaf groep 4 zijn welvan de Vriendjes is ‘Liefde
voor God, Liefde voor elkaar,
kom. De maandelijkse
Liefde voor de natuur’. ‘Laubijeenkomsten zijn boeiend en interactief. Dit jaar is
dato Si’ schrijft de H. Franciscus
ons thema ‘Laudato Si’, dat betekent
ook in zijn beroemde ‘Zonnelied’.
‘Wees Geprezen!’ Wij danken God voor (Zie ook pagina 2, over het ‘Laudato
de mooie natuur en vragen Hem ons
Si’-project van de parochiekernen van
te helpen bij het zorg voor onze plaRegio Zuid.)
neet, de aarde. Wil je dat ook? Kom
eens kijken! De bijeenkomsten zijn op
zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00
uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, in de komende tijd op 13
februari en op 17 april.
De Vriendjes worden gevraagd om in
maart mee te doen met de 40-dagentijdactiviteit van de Hartebrug.

´

Nelson Mandela groeide op
in Zuid-Afrika, een land
waar witte mensen de
baas waren en zwarte
mensen weinig rechten hadden. Witte en
zwarte mensen mochten niets samendoen: niet
trouwen, niet naar dezelfde scholen gaan, niet
eens in hetzelfde restaurant eten.

Dan zijn we in gedachten verbonden met jongeren over de
hele wereld. Er is dan een uitgebreid programma, met Eucharistie met de bisschop, en
workshops.
Er is ook gelegenheid om, ter
voorbereiding op Pasen, om
het Sacrament van boete en
verzoening te ontvangen,
tijdens aanbidding van het
H. Sacrament.
Zie voor de laatste informatie de Facebookpagina
Jongerenpastoraat bisdom
Rotterdam. Als je de pagina
volgt, krijg je automatisch de
uitnodiging voor de volgende
bijeenkomst. Of meld je aan
voor de WhatsApp-groep van
het jongerenpastoraat via een
mail naar d.buhler@bisdomrotterdam.nl.
Hopelijk kunnen de bijeenkomsten als vanouds weer
doorgaan, als de coronamaatregelen het toelaten.

Op 16 oktober 1978 werd hij gekozen
tot paus. In 1985 nam hij het initiatief tot de Wereldjongerendagen, die
inmiddels al zovele jongeren in beweging hebben gebracht.
Voor het logo kwamen inzendingen
uit de hele wereld. In een video op
internet – te zien op
www.bisdomrotterdam.nl – legt Beatriz
Roque Antunez (24),
de ontwerpster van
het winnende logo,
uit, welke elementen ze erin heeft
verwerkt: het kruis, een weg die daardoorheen leidt, de Heilige Geest en de
beeltenis van Maria. “De heilige Geest
helpt ons om de goede richting te kiezen, Maria is altijd dichtbij en leidt
ons naar Christus”, vertelt ze. In het
logo zijn de kleuren van Portugal verwerkt en de rozenkrans als verwijzing
naar Onze Lieve Vrouw van Fatima.
In Fatima, dat op ongeveer 100 kilometer van Lissabon ligt, verscheen

m de Vr
o
i
d

Vrijwilliger Hartebrug

SI

Jozef was de lievelingszoon van zijn vader
Jacob. Zijn broers waren jaloers op hem en
wilden hem pijn doen. Op een dag verkochten ze hem als slaaf aan kooplui die op weg
waren naar Egypte. De broers vertelden hun
vader dat Jozef door een wild dier was gedood.
Gelukkig kwam het goed met Jozef. De koning van Egypte had een rare droom die
over zeven dikke en zeven magere koeien
ging! Jozef was de enige die de droom kon
uitleggen. Hij vertelde de koning dat er
zeven jaren van overvloed zouden komen,
gevolgd door zeven jaren van schaarste. Als
beloning maakte de koning Jozef tot de onderkoning van Egypte.
De hongersnood kwam en zijn broers kwamen naar Egypte om eten te kopen. Toen
Jozef zag dat ze veel spijt
hadden van wat ze hem
hadden aangedaan, besloot hij hen
te vergeven.
Hij nodigde
de hele familie uit om
met hem in
Egypte te
komen wonen!
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Kinder Hoek

Wat houdt dat in?
Wat een secretaris normaal doet: vergaderingen
voorbereiden, notuleren, contact houden met de
leden bijvoorbeeld met mailtjes, verjaardagkaartjes,
aandacht bij lief en leed, een attentie met Kerstmis.
Dit zijn natuurlijk geen makkelijke tijden. We hebben zolang mogelijk gerepeteerd volgens de RIVMrichtlijnen, maar hebben weinig kunnen zingen. Niet
iedereen kan elektronisch repeteren, dus dat hebben
we niet overwogen. Ons koor bestaat uit heel aardige, sociaal voelende mensen. En juist nu willen we
aandacht hebben voor elkaar, want het koor heeft
voor veel leden ook een belangrijke sociale functie.
Af en toe bel ik met koorleden of ga ik even op bezoek. Hoeveel tijd me dat kost? Ach, ik heb een druk
leven maar ik kan dingen meestal wel tussendoor
plannen. En we hopen natuurlijk op betere tijden
zodat we elkaar weer wekelijks kunnen ontmoeten.
Waarom doe je dit?
Ik kwam hier in 2013 omdat ik graag zing en onze
dirigent Theo Goedhart muzikaal gezien ook ambitieus is. We zingen prachtige muziek, bijvoorbeeld
een deel van ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms. In
2015 werd onze secretaris door privéomstandigheden
gedwongen haar werk neer te leggen en toen nam ik
het van haar over. Mijn Dominicaanse vrienden moeten wel eens lachen omdat ik in een vroegere franciscaanse parochie terecht ben gekomen, maar ik voel
me hier net zo thuis en doe dit werk met veel plezier.
Wat drijft je?
Ik ben in Nederland geboren met een rooms-katholieke achtergrond en dat hoort bij mij. Maar als ik in
Marokko zou zijn geboren dan zou ik misschien wel
moslim zijn geweest. En dat zou dan volgens mij ook
goed zijn geweest. De grote godsdiensten hebben
gemeen dat ze mensen willen leren op een sociale
manier met elkaar om te gaan. Je kunt het natuurlijk niet altijd in alles met elkaar eens zijn, maar zelf
denk ik altijd in oplossingen en niet in problemen.
De Vasten?
Het is goed om te beseffen dat we het goed
hebben en solidair moeten zijn met anderen. Het is
dan wat makkelijk om in plaats van biefstuk zalm
te gaan eten. Ik zie zelf meer in het afzien van iets
dat echt belangrijk voor je is en het geld daarvoor
bijvoorbeeld aan een goed doel te geven. Voor
mij is de Vasten zo steeds opnieuw een bewustwordingsproces.
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Bemin uw vijand in de praktijk
gebracht. Ik was zwaar onder de indruk. Kon ik maar zo moedig zijn en
anderen redden… En mijn vooroordeel over Zevende Dags Adventisten
kon ook de prullenbak in. Ik zag een
groot getuige van (werkzaam) geloof!
En heeft hij als ‘medic’ niet te maken
gehad met soortgelijke risico’s van
medisch personeel nu met alle COVIDvirussen? Het valt niet zo mee in onze
lockdownperiode, maar deze film
relativeert onze omstandigheden en
is een groot lichtpunt in duistere
tijden! Wie wil, mag de DVD (16+) van
mij lenen.

Bas van Pampus,
pastoraal werker

EG
NT SNOEPW
G PERSA
STIERENBRU

N
AA
IAL
AC

EG

N2 06

DR. KORTMANNSTRAAT

OUDE HER
ENGRACHT

RSW
EG

AM
BAC
HTS
HER
ENW
EG

LA
DO M

V.D.

R
MO
GE
HO

R

N2 06

GA
NG
ET
JE

JAN
KOE
NEN
WEG

GA
NG
ET
JE

GA
NG
ET
JE

VERF
MOLEN

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
BURG. D
ETM
EEG
E

DR. KORTMANNSTRAAT

ER
GE

IJK

BEVRIJDINGSPLEIN

EN
ERME

R.
ST
IEF
BR
IJL
-V
OM
BL

ROOSEVELTSTR

LAAN EG
W

VIJF MEI

MM

ND

ANT

NSH OFDREEF

N

AA

AN L

ZEEM

E

TELDERSKAD

5 MEIBAD

RLAAN

JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

JAN
KOE
NEN
WEG

HAN

NSC

ME

LAM

GA
NG
ET
JE

N2 06

S WEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

TORENMOLEN

N2 06

GA
NG
ET
JE

VERF
MOLEN

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

LORENTZHOF

AN

06

M
O
LE

EG

GSEWW

AA OU
DR. VAN NOORT STRAAT HSCH

HILL LA

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283

LEIDEN

ZUIDBU

N2

L

4

FD
HOO

EG

GE
HO

L

FD
HOO

E

SCHENKELWEG
ZWETKADE

LA

VIJF MEI

RIJ

VERF
MOLEN

MEER

AN
LA
ER
STE
ME
VE

TORENMOLEN

5 MEIBAD

LAAN
27
09.30 EV - pastoor Broeders MM 28
AN

CHURC

G

N

N2 06

N2 06

TORENMOLEN

S WEG

ME
NS

LAM

N2 06

LEN

EG
RSW
MO
GE
HO

GA
NG
ET
JE

DERD
MOLE
N

KETEL

25

TELDERSKAD

MO

ZONNE-

E
AD
TZK
REN
LO

DR. KORTMANNSTRAA
T

JAN
KOE
NEN
WEG

CHA
N

R

NOORDBUURTSEWEG

TEN
ST

SWI
E

VAN

WAT
ER

ROOSEVELTSTR

DO
RP
SST
RA
AT

STAN

M
O
LE
NA
AR
SP
AD

BEVRIJDINGSPLEIN

OUDE HER
ENGRACH
T

DR. KORTMANNSTRAA
T

AM
BAC
HTS
HER
ENW
EG

20
09.30 EV - pater Van Ulden ANT 21

ZE
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

DR. KORTMANNSTRAAT

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

LAM
ME
NSC
HAN
S WEG
JAN
KOE
NEN
WEG

OUDE HER
ENGRACH
T

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

06

A

AN L

ZEEM

EG

TJE
WATER

STOMPWIJK

RIJ

UIS

DH

ZONNEGAARDE

ZUIDHOF

AN
LA

KONING
INNELAA
N

SEWE

UURT

STA

E
UW
NIE

AT
TRA
HTS
DZIC
VEL

B
ZUID

06

ZWETKADE

COURTST
R

LA19
AN

AAN

TSEW
BUUR

RAAT

ZUID

RAAT

06

N2

PIETER DE
LA

MEER

AN

AN
IJSSELMEERLAAN
HILL LA
CHURC

KOREVAARST

TJE
ER
AT
W

DOEZAST

N2

WEG
▼STOMPWIJK
NIEUWE

KER
K

KETEL

ZERL
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

AN
LA

KOOILAAN
TJE
ER
AT
W

LELIESTRAAT

LEN

IJSSELMEERLAAN

D
PA
JES

AN
LA

RE

BURCHT

KONING
INNELAA
N

ZUIDHOF
HOUTKADE
JAN VAN
GAARDE

Lammenschansweg 40A

G

E
AD
TZK
REN
LO

AN
LA
EER

AD

ZWETKADE

MO

HOF
STAN
DERD
MOLE
N

ZOETERWOUDSESINGEL

NOORDBUURTSEWEG

KER
K

MA

BEVRIJDINGSPLEIN

wijk Voorhof

AN

EG

AT
RA
STROOSEVELTSTR

AAN

EE

AN

E WEG

NIEUW
GARENMARKT
EV - pastoor
Broeders

STOMPWIJK

D
N
EI

LA
VIJF MEI

D
N
EI

19.00

T
ES
W

N SINGEL

STRAASTEWE

T
ES
W

D
PA

HILL LA
CHURC

JES
AD
LA

ELB

RLE
MM
ER

BR

STEENSCHUUR

HAVEN

GE
LAN

E

AT

WAT
ER

LORENTZ-

COURTST
R

B

NOORD-RE
BUURTSE- EST
RA
WEG

EG
RAPEN
W
BURG
SE

HERE

IJSSELMEERLAAN

N HAA

AA

TELDSLERSKAD

M
N
KOOILAA

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

EV - pastoor Smith

HAVEN

E
AD
TZK
REN
LO

AAT

13
MM 14

LELIESTRAAT

PIETER DE
LA

ste lastige berghorde, die de Amerikanen moesten overwinnen om
Japan te verslaan. Menig peloton was
daar echter al afgeslacht. Na de eerste aanval van het USA peloton op
een vrijdag moeten ze zich al snel
terugtrekken en ca. 100 man achterlaten op het slagveld. Desmond blijft
voor hen strijden en red ze 1 voor 1
en takelt ze de bergen af. Ook twee
Japanners verpleegt hij en redt hen, al
overlijden ze wel later. “Give me one
more Lord to rescue, 1 more” bidt
hij elke keer tussendoor.
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LEIDERDORP

23

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

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

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

uitvaartverzorging

DE BOOG

Spreken met God
deel 2: Vasten en de Goede Week

deel 3: Paastijd

De in totaal 560 meditaties
gaan primair uit van het evangelie van de Mis van de dag.
Ook worden de overige teksten
van de Schrift, het onderricht
van de Kerk en de werken van
de voornaamste christelijke
schrijvers veelvuldig aangehaald. Er wordt een rijkdom
aan praktische suggesties gegeven voor de heiliging van het
gewone leven.

071 5 12 21 12

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Kosten voor de hele serie:
10 delen € 120,00
Per deel:
€ 14,75
Ook als e-book verkrijgbaar:
per deel € 8,80
Hele serie als e-book:
€ 75,00

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl

WIL JIJ ONZE COLLEGA WORDEN?

GA DAN NAAR ONZE SITE

Uw betrouwbare partner in techniek

Vele installaties voor uw woning of bedrijf kunnen wij installeren
en onderhouden. Onze gespecialiseerde monteurs zorgen
dat wij op elk aspect van ons werkgebied op de afgesproken tijd kwaliteit leveren. Dat betekent ook: zorg besteden
aan het onderhoud van de installaties. Bij een storing kunt u
altijd een beroep doen op onze 24-uurs storingsdienst.

Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.
Technisch Installatie Bedrijf DE BOER HAZERSWOUDE B.V.

Rijndijk 3a - 2394 AA Hazerswoude - 071-341 9117 - info@tibdeboer.nl
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Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

TIBDEBOER.NL

