PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID
| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Sint-Petruskerk | Kerst 2021 |

Het zat er al in, vanaf de geboorte | Bij de
vele groten der aarde hoort een bijzonder geboorteverhaal. Een verhaal waarmee te kennen wordt gegeven dat het er al ‘vanaf de geboorte inzat’. Het koningschap van Jezus is
van een andere orde. Daar past een stal bij,
een voederbak en doeken. Zijn geboorte is
groot nieuws, allereerst voor de Herders, mensen in de marge. Dan voor allen
die het horen willen. Straks bij Zijn openbare optreden zal Jezus de mensen
gelukkig prijzen die arm zijn, honger hebben, huilen, van wie de naam door
het slijk wordt gehaald.
Wat dit voor ons betekent? Misschien wel dat we ons niet groot hoeven te
maken en groot hoeven te houden, dat we naar de stal mogen gaan in al onze
kwetsbaarheid of gebrokenheid. En daar… in het Kind onze Redder mogen begroeten. Tja, het zat er al in van voor Zijn geboorte.
Pw Marlène Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid
Bron: Lucas 2.1-20; 6,20-23; Lucas 2 - NBV21 (NBV21) - debijbel.nl ; Lucas 6 - NBV21
(NBV21) - debijbel.nl

Coronamaatregelen
Het coronavirus blijft rondwaren. Voor alle activiteiten in de kerk geldt anderhalve meter afstand houden, handen desinfecteren, mondkapje dragen bij het
lopen in de kerk. Na 17.00 uur zijn er tot nader order geen vieringen. Als het
om kerkelijke vieringen gaat, hoeft men geen coronatoegangsbewijs (QRcode) te tonen, zo hebben de bisschoppen eerder besloten.
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Aangepast programma december
In vervolg op de persconferentie van het kabinet op 14 december en het al
eerder genomen besluit van de bisschoppen om na 17.00 uur voorlopig geen
vieringen te houden, is besloten de Kerstsamenzang en het Kindje wiegen in
de Petruskerk niet te laten doorgaan. Ook het concert van het Hartebrugkoor
gaat niet door.
Hieronder nu het actuele overzicht van vieringen en activiteiten:
Vr 17
Zo 19
Di 21
Vr 24
Za 25

Zo 26
Di 28
Vr 31

Zo 02

Sint-Petrus
Antonius
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Petruskerk
Antonius
Hartebrug
Hartebrug
Maria M
Hartebrug
Sint-Petrus
Sint-Petrus
Antonius
Sint-Petrus
Antonius
Hartebrug

09.00
09.30
11.15
09.00
09.00
09.30
09.30
11.15
13.00
09.30
11.15
09.00
09.00
16.00
16.00
09.30
11.15

Eucharistieviering, pastoor Smith
Woord- en Gebedsdienst, Nora Bakker
Eucharistieviering, pastoor Broeders
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistie Kerstmis, pastoor Smith, Petruskoor
Eucharistie Kerstmis, p. V.d. Helm, Lam Godskoor
Eucharistie Kerstmis, p. V.d. Helm, Hartebrugkoor
Kindje wiegen, voor gezinnen met jonge kinderen
Eucharistieviering, p. Broeders, Lam Godskoor
Eucharistieviering, p. Broeders, Schola Cantorum
Eucharistieviering, pastoor Smith
Eucharistieviering, pastoor Smith
Oecumenische oudjaarsviering
Vesperviering, pw Marlène Falke-de Hoogh
Woord- en Gebedsdienst
Eucharistieviering/KWD, pastoor Broeders

Kerst- en zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen
Kerst- en zondagvieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl
Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

Vespers bidden in de Advent
In de vier Adventsweken worden in de Sint-Petruskerk de vespers gebeden.
De laatste twee keren zijn op donderdag 16 en 23 december van 16.00 uur tot
circa 16.20 uur. Teksten liggen klaar. Van harte welkom.
Kerstactie Petruskerk
Zoals de traditie al vele jaren is, zullen de wijkcontactpersonen
van de Petruskerk in de dagen vóór Kerstmis een attentie
brengen bij medeparochianen die om wat voor reden dan ook
in de kersttijd extra aandacht verdienen. Mist u de deurcollectes in de kerk en wilt u toch een bijdrage doneren, dan kunt u
dit doen op bankrekening NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus
o.v.v. Kerstactie. We hopen dat we weer op u kunnen rekenen.
2

Kindje wiegen in de Hartebrug
Op Eerste Kerstdag is er in de Hartebrug om 13.00 uur voor gezinnen met jonge kinderen het traditionele Kindje wiegen. Bij de kerststal wordt het kerstverhaal verteld
en worden kerstliedjes gezongen. Alles zal in een aangepaste setting op ruime afstand plaatsvinden. Let op: Het Kindje wiegen in de Petruskerk gaat niet door.
Kerstboom voor Exodus
Exodus is een stichting die hulp biedt aan ex-gedetineerden. Elk jaar krijgt de Leidse vestiging een donatie vanuit
de Petruskerk om de kerstviering voor de ex-gedetineerden wat feestelijker te maken. Dit jaar kon van het geld
een kerstboom en kerstversiering gekocht worden voor
het nieuwe doorstroomhuis. Zo krijgen de bewoners iets
van de warmte van Kerstmis mee.
Oudjaarsvieringen om 16.00 uur
In de Antoniuskerk vindt op oudejaarsdag om 16.00 uur de oecumenische
oudjaarsviering plaats. We staan stil bij wat 2021 ons bracht aan lief en leed
en smeken Gods zegen af over het jaar dat komen gaat.
In de Petruskerk is er op oudjaarsavond om 16.00 uur een vesperviering, waar
pastoraal werker Marlène Falke zal voorgaan.
Schrijfactie voor Amnesty 2021
Amnesty International organiseert ieder jaar rond de kerstdagen een grote schrijfactie voor mensen die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten,
vaak zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke omstandigheden. Tot en met Kerstmis liggen schrijfpakketten in
onze kerken. U kunt de brieven inleveren tot uiterlijk 2 januari bij de kosters. Wij leveren de brieven in bij Amnesty.
Jaarlijkse Adventsactie
In het kader van de Adventsactie hebben de
diaconiewerkgroepen van onze parochie dit
jaar gekozen voor het project ‘Verbeteren van de geboortezorg in Somalië’,
omdat dit past bij het Kerstfeest, wanneer wij de Geboorte van Jezus vieren.
U kunt het project steunen door bij te dragen aan de parochiecollecte. Gedurende de Adventsperiode zal hiertoe achter in de kerk een collectebus staan.
U kunt ook doneren op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag
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of geld overmaken via de QR-code op de folder die achterin de kerk ligt. Vermeld bij uw overschrijving ‘Somalië’. Dank voor uw steun.
De kinderen van de Hartebrug hebben een kleine markt
gehouden voor de moeders van Somalië, De opbrengst
was liefst 200 euro.
Vanuit dezelfde gedachte hebben kinderen en ouders
van de Hartebrug in november 20 schoenendozen versierd en gevuld. Maaike, Manu en Victoria hebben ze
naar de loods in Waddinxveen gebracht, bestemd voor
vluchtelingenkampen in Griekenland.
Misintenties december
Hartebrug | Coby Schoof-Vierhout, Ger Marcellis, Denis en Marie-José SchilsRommens, Ali van Boheemen-Mooren, Giovanni Ammazzini, Corrie KorenHulsbosch, Henk Hack, Levi Aloysius Visscher, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers-Mandemaker, Fia Preenen-van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Joannes
en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Ouders De Goede-Juffermansm, Ouders Barning-Overduin.
Lam Gods | 24 december: Frank en Jacques van der Hoeven.
Petruskerk | Kerstmis 25 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huisman, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker,
Overleden ouders Snijders-Stol, Helena Stol; di 28 december: Johannes Heymerink; vr 31 december: Familie Bruinsma-van Schaik, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes.
Hartebrug |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01|
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - Maria Middelares, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47
Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 |
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52
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