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Verhuizen – zomer 2022
Misschien een wat merkwaardige titel voor deze tijd van
het jaar. De meeste mensen zijn bezig met de voorbereidingen van hun welverdiende vakantie. Verhuizen…
Verhuizen is voor mij persoonlijk geen hobby. Maar
als het niet anders kan, dan moet het gewoon gebeuren.
Verhuizen kan betekenen dat je weggaat
naar een heel andere plek. Je neemt mee
wat je mee wilt nemen en vaak doe je een
hoop spullen weg die je toch nooit meer gebruikt. Velen van u zullen dit herkennen. Bij
verhuizen ga je naar een andere omgeving.
Je moet wennen aan de nieuwe woning,
wennen aan de nieuwe buren, wennen misschien ook wel aan je nieuwe parochie. Er
gebeurt heel veel als je gaat verhuizen, op
alle terreinen is het anders.
Maar er is ook een verhuizen, waar je niet

voor hoeft te verhuizen. Dit klinkt wel heel
vreemd. Ik bedoel dit: “Verhuizen in je geest,
in jezelf”. Je hoofd kan zo vol zitten met zoveel verschillende dingen, zoals: problemen,
verdriet, angst, onzekerheid en vult u deze
rij voor u zelf maar aan …
Je zou ‘innerlijk’ willen verhuizen, je zou wel
zo veel achter willen laten en enkel maar mee
willen nemen waar je mee verder wilt. Want
er zijn heel veel mensen in onze parochie die
zó zouden willen verhuizen, om zoveel zorgen
achter zich te laten, en opnieuw beginnen

Toevertrouwd

Ieder seizoen heeft zijn schoonheid. Dat geldt voor
de natuur maar ook voor het leven. In deze tijd van
het jaar is niet moeilijk, om de woorden van Jezus te
beamen: ‘zelfs Salomo ging niet zo’n mooi gekleed’.
Overal is er groei en bloei. Deze schoonheid die we
zien en bewonderen is voor ons ook een vraag en
opdracht. Hoe dragen we er zorg voor? De psalmist
dicht: ‘Heer aan de mens heeft U het werk van uw
handen toevertrouwd en alles aan zijn voeten neergelegd’. Een hele verantwoordelijkheid. Straks, aan
het einde van de zomer viert men in de Kerk van 1
september tot 4 oktober weer de Scheppingstijd. Een
goed moment om weer eens bij die zorg stil te staan.
En tot die tijd: geniet vooral van alles wat ons gegeven is. En vergeet niet daarbij de Schepper van al dit
moois te danken. Hoe ? Door aandachtig te leven en
het zo af en toe uit te zingen: ‘Heer, onze Heer, hoe
machtig is uw naam op heel de aarde’.
Marlène Falke-De Hoogh, PW

met hetgeen wat wel goed gaat in hun leven.
Zo ziet u, dat het woord verhuizen veel kan
betekenen. Je laat iets achter of je wilt iets
achter laten en vaak is dat emotioneel. Of
het nu bepaalde spullen zijn of je persoonlijke omstandigheden, dat is voor iedereen
verschillend.
Wellicht iets om verder over na te denken.
Namens ons team wens ik u een fijne vakantie
en ik wens u sterkte toe mocht u in een ‘verhuissituatie’ verkeren!
Diaken Gerard Clavel

Goud voor Wilbert van Erp

Na afloop van de Eucharistieviering
op de middag van de drukbezochte
vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 14 mei, ontving Wilbert van
Erp in de Goede Herderkerk te Zoeterwoude -Rijndijk de gouden pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en
Pontifice. Hij werd geroemd om zijn
kwaliteiten als bestuurder, om zijn
grote dossierkennis en ook zijn ‘diagnosticerende’ gaven: “goed voorbereid, bestuderend, net zo lang doorvragend, kritisch kijkend,
alles overwegend, tot het probleem op tafel ligt, en daarbij werkend
aan de oplossing. Dat is niet altijd leuk… maar het is wel doeltreffend
en goed voor ons en onze gemeenschap.” Aldus pastoor Broeders.
Wij zijn als parochie Wilbert veel
dank verschuldigd en ook al is
hij al een tijdje
vicevoorzitter af,
dit was hèt moment om hem zo
nog even in het
gouden zonnetje
te zetten.

Regio Oost Parochiekernen

Halverwege en bijna van start
De restauratie en renovatie van de Sint
Joseph zijn halverwege. Het gaat om drie
projecten:
1 Het ondergedeelte van de kerk. Hiermee is
men al redelijk ver.
2 De pastorie. Deze krijgt letterlijk van boven naar beneden een nieuw aanzicht binnen en buiten.
3 De twee zalen en het parkeerterrein. De
zalen zijn bijna vanaf de grond weer opgemetseld en de oude zaal die tegen de kerk
aan gebouwd was op de parkeerplaats
wordt afgebroken.

Na de zomer zal ook de renovatie van de
Maria Middelareskerk beginnen, volgens
een afgewogen plan. Kerkruimte en ontmoetingsruimte worden van elkaar gescheiden, maar staan ook weer met elkaar
in verbinding. En ook de voorgevel en het
voorterrein worden duidelijker herkenbaar
als plek van Maria-verering.

Missionaire parochie

Een van de zalen weer helemaal opgemetseld.

Nu het lokale synodale proces afgerond is,
ligt de aandacht voor de missionaire parochie in het verlengde hiervan. Zo’n 20
mensen uit onze parochie namen deel aan
de conferentie op 24 en 25 maart met ruim
800 bezoekers. In de parochie is hier tot nu
toe op twee manieren een vervolg aan gegeven. Er zijn vier Zoomavonden gehouden
rond de thema’s: bij Christus beginnen –

In beweging voor de Vluchteling

Dat de SCHEPPING ONS EEN ZORG is, komt door het
jaar heen op verschillende manieren aan het licht. Bijzonder is zeker om te noemen de deelname van Jan,
Theo, Els, Ingrid, Marike en Marlène
aan de Nacht van de Vluchteling van
18 op 19 juni. Dit team, afkomstig uit
onze grote parochie en het Vicariaat
de Merenwijk, wist maar liefst bijna
€ 4500,- aan sponsorgeld bijeen te
lopen ten behoeve van de Stichting
Vluchteling. Een stichting die noodhulp biedt
aan vluchtelingen en ontheemden wereldwelzijn zijn ten diepste verbonden met onze
zorg voor het geheel van de schepping.’ Met
wijd. Wat hen motiveerde was af te lezen
meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht
aan hun shirt en pet. Met het logo van werkmag die zorg ons te denken geven.
groep Laudato Si’ maakte ze een duidelijk
statement. In deze encycliek zegt paus Fran- De start van de 40 km loop was om midderciscus dat ‘Onze menselijke waardigheid en
nacht in Den Haag. Jan en Theo waren op
tijd terug in Leiden om “moe maar voldaan”
Bereikbaarheid secretariaat
resp. als koorlid en organist de vroege vieIn de zomermaanden juli en augustus is het secre
ring in de Antoniuskerk op te luisteren en
tariaat minder goed bereikbaar. De mail wordt
met een allerlaatste deurcollecte nog € 250
gelezen en het antwoordapparaat wordt afgeaan het totaal toe te voegen!
luisterd. Kijk op de website www.rkleiden.nl of bel
Dus: Els, Ingrid, Jan, Marike, Marlène en Theo
naar 071-7370087 voor actuele openingstijden.
gefeliciteerd met het behaalde resultaat!!
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Lastige beperking
Tenslotte laten we u weten dat het gehoor
van onze diaken de afgelopen tijd achteruit
is gegaan. Vooral in grotere gezelschappen
of bij harde klanken voelt de diaken zich helaas erg belemmerd in zijn deelname. Hopelijk wordt hét moderne apparaat gevonden
om dat goed op te vangen.
Onze pastoraal werker Marlène Falke is
gelukkig hard op weg naar fulltime werken
herstellende van “long-Covid”, iets wat zeer
hardnekkig kan zijn.
Pastoor Smith

Vacature secretariaat

De parochie HH. Petrus en Paulus Leiden
e.o. zoekt een enthousiaste medewerker
(v/m) met administratief en communicatief
talent voor 10-15 uur per week.
De bemensing van ons secretariaat bestaat
uit twee medewerkers die in teamverband
werken en daarin als team een grote zelfstandigheid hebben. Wij verwachten dat
de nieuwe medewerker tenminste twee
ochtenden per week (9.30-11.30 uur) op het
secretariaat aanwezig is. De overige uren
kunnen desgewenst ook vanuit thuis (mits
met een goede internetverbinding) ingevuld
worden.
Voor de hele vacature zie www.rk-leiden.nl

Colofon

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87
petrusenpaulusleiden@gmail.com
Pastoor W. Broeders: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com
Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com
Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87,
m.dehoogh@hotmail.com
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Gastvrije gemeenschap van gemeenschappen – De vele mogelijkheden van de zondag
– De rol van het gebed en de aanbidding. Bij
elk van deze avonden was een soort ‘zelftest’ opgenomen: wat betekent Christus
voor mij? Hoe gastvrij ben ik? Hoe beleef ik
de zondag? Welke rol speelt het gebed in
mijn leven? Deze vier avonden zijn terug te
zien via de Lodewijksite.
Het tweede vervolg was een bijeenkomst
op zaterdag 21 mei met de deelnemers van
de conferentie en enkele anderen, 22 personen. We hebben uitgewisseld wat we graag
voor onze parochie zien aan initiatieven in
de lijn van de missionaire parochie. Eind augustus wordt dit vervolgd.
Deze beide lijnen zullen door het pastoraal
team bijeengebracht worden in een korte
concept-visie. Vanuit een gezamenlijke visie
kunnen dan concrete stappen aangereikt
worden.

www.petrusenpaulusleiden.nl
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Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de
R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in
Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude
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De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding en H. Laurentius

Vakantietijd

We zijn al weer op de helft van het jaar. Maanden
waarin veel zaken passeerden; oorlog, vluchtelingen, klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis.
Allemaal zaken die mij doen beseffen dat er in
de wereld veel aan de hand is. Daar moeten we
niet voor weglopen. Maar we kunnen en hoeven
ook niet de hele wereld op onze schouders te
nemen. Als we ieder op onze eigen manier een
bijdrage leveren aan de problemen, in gebed of
daadwerkelijke inzet van geld of hulp, dan begint
daar de verandering al. Hoop doet leven. Een veel
gehoorde uitdrukking, ontleend aan het Bijbelboek Prediker (9:4) We hopen op iets: een goede
uitslag van een examen, van een onderzoek, een
telefoontje van iemand. We hopen op mooi weer
nu de vakantieperiode aanbreekt, we hopen dat
het geweld in de wereld ophoudt, vluchtelingen
een goede en veilige plek vinden. We hopen overal het goede van. En dat heeft meestal betrekking
op concrete zaken. Maar er kan nog wel iets meer
over gezegd worden.
Hoop is oriëntatie van
de geest, oriëntatie
van het hart, die boven
de concrete wereld
uitstijgt en ergens in
de verte verankerd is,
achter haar grenzen. Het is niet de overtuiging
dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets
zin heeft zonder over de afloop te speculeren. En
deze hoop die los van alle aardse beslommeringen staat, is het ook die ons kracht geeft te leven
en het steeds opnieuw te proberen. Ook al zijn
de uiterlijke omstandigheden nog zo uitzichtloos.
Hoop is hier een gesteldheid van de geest, die het
mogelijk maakt tegen de verdrukking in te leven
en het hoofd te bieden aan vernietigende krachten. Wij hebben al een voorschot van die Geest
ontvangen. In deze hoop zijn wij gered. Als we
echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou
het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat
hij al kan zien? Maar als we hopen op wat nog
niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid, zet ons in beweging om erop uit te trekken,
naar de ander die eenzaam is of ziek, of om andere culturen te ontdekken bijvoorbeeld tijdens
de vakantie.
Hoop doet leven en Hoop is leven.
Ik wens u allen veel Hoop en Geest toe in deze vakantie periode.
Margreet Onderwater Gebedsleider

Adres- en bankgegevens
zie pagina 6
Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

Het is af

bouwingen behoorlijk
op de schop geweest.
Maar dat is nu ook
klaar. Met een klassiek
laagje grind om de pastorie. Terwijl de planten werden gepoot,
kwamen er al veel complimenten binnen. En
inderdaad: het is een plaatje. Ook nog een
afscheiding om de vuilnisbakken aan het
oog te onttrekken. Er blijft altijd onderhoud
aan een oud gebouw, maar voorlopig kunnen we hier trots op zijn. Het is af!

E.H. Communie Goede Herder

en de steeds veranderende maatregelen
aanvankelijk met de nodige obstakels. Maar
gelukkig is dit door iedereen flexibel opgepakt en was er steeds een plan-B. De viering werd opgeluisterd door het tienerkoor
onder leiding van Veronique en Thijs van
der Hulst. De kerk was prachtig aangekleed
door de bloemengroep en de ouders van
de communicanten. Alle kinderen hebben
een stukje voorgelezen en deden mee
met het Onze Vader: rond het altaar, samen met pastoor Broeders, hand in hand.
We kunnen terugkijken op een mooie viering en hopen iedereen vaak terug te zien
in de kerk!

Werkgroep Eerste Communie

Elf jaar geleden werd
de Heilige Laurentiuskerk gerestaureerd. En
niet zo’n beetje. Daarna
werd ook de pastorie
op zijn kop gezet en
aangepast. Het secretariaat verhuisde naar
een andere ruimte. En er kwamen huisartsen om een ruimte te huren. Ook werd
nog een stuk daarvoor aangebouwd. En nu
ziet alles er piekfijn uit. Behalve het laatste
stuk tuin er om heen. Dat was met alle ver-

Op zondag 22 mei hebben elf kinderen
hun Eerste H. Communie gedaan tijdens
een druk bezochte viering in een feestelijk
versierde Goede Herderkerk. De voorbereidingsbijeenkomsten met het thema ‘Mag ik
je vriend zijn?’ verliepen vanwege corona

foto Bert Gerritsen

Uit het bestuur

Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans

Bijeenkomst vrijwilligers

De vrijwilligersbijeenkomst van de grote
Petrus-en-Paulus parochie vond plaats op
zaterdag 14 mei in de Goede Herderkerk.
De pastoors Broeders en Smith gingen met
diaken Clavel voor in de gezongen eucharistieviering, met medewerking van het plaatselijke dames- en herenkoor onder leiding
van Ans Bulles. Aan het einde van de viering
werd Wilbert van Erp toegesproken door pastoor Broeders, die in
warme bewoordingen de oud-vicevoorzitter van het parochiebestuur
dankte voor zijn grote inzet voor de
parochie. Zie ook de voorpagina.
De vrijwilligersbijeenkomst werd
in het aangrenzende atrium een

Werelddag voor grootouders en ouderen op 24 juli
Sinds februari van dit jaar wijdt onze paus zijn
woensdag catechese aan de waarde van de
oude dag. Een gedeelte hieruit: “De erkenning
dat onze kracht afneemt of kwalen zich aandienen kan onze zekerheden ondermijnen. Het
hoge tempo van de wereld - dat we moeilijk
kunnen bijhouden - lijkt ons geen andere keuze

te laten dan impliciet de gedachte te accepteren dat we nutteloos zijn. […] We zullen gaan
inzien dat oud worden meer is dan de natuurlijke achteruitgang van het lichaam of het onvermijdelijke verstrijken van de tijd, maar het
geschenk van een lang leven. Ouder worden is
geen veroordeling, maar een zegen.”

echte ontmoeting tussen parochianen uit
de drie regio’s, bijpratend onder het genot van een drankje en versnaperingen, en
daarbij o.a. toegesproken door Jan van Trigt,
die Wilbert van Erp begin dit jaar is opgevolgd als vicevoorzitter van het parochiebestuur. In de afgelopen maanden heeft Van
Trigt de diverse parochiekernen bezocht en
kennisgemaakt met vrijwilligers ter plaatse.

“De Werelddag van grootouders en ouderen is een
gelegenheid om nogmaals met vreugde te zeggen
dat de Kerk dit wil vieren samen met hen die de Heer
- zoals de Bijbel zegt – ‘vervuld heeft met dagen’. Laten we dit samen vieren! […]. Laten we ervoor zorgen
dat niemand zich alleen voelt op deze dag. […] Het
bezoeken van ouderen die alleen wonen is een werk
van barmhartigheid in onze tijd!” (6 juni 2022)
Juli - September 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Regio Noord Parochiekernen
Negen

H. Lodewijk en O.L.V. Hemelvaart/ Sint Joseph

communicantjes

22 mei: Lena Kochan, Judith Voorham, Matthias Anghileri, Nicolaas
van Halem, Giovanni Colesanti

29 mei: Leonardo Tax, Hanna
Veraart, Door Biesjot en
Joseph Beenakker

The English Mass en community –
An impression and summer schedule

The Lodewijkkerk has for quite some time now been the host of an international community. Here, in the centre of Leiden, we find in the weekly
English spoken Mass a place to profess and celebrate our Faith in a more
complete way! We come from all over the world, mainly European countries but we also have a lot of people that come from Asia, Northern and
Southern America! Although very different we are united trough Christ in
the celebration of his sacraments. Around the Mass several active groups
have formed such as the readers group where volunteers do the readings
for Sunday. The choir is also growing, meeting every Sunday before Mass
to rehearse and joyfully animate our celebrations. After the Mass we always get together in the church courtyard to have some coffee and tea
and learn about one another, growing as
a family away from home! We have also
started a get-together during the week
to share experiences and grow together
in Faith!
Miguel Rosas Garcez Lencastre

De Engelse Mis en de groep
– een impressie en zomerrooster samengevat

Summer schedule

The English Mass ended
Sunday 3 July and will start
again on Sunday 21 August.
These months there is no
Adoration and Confession on
Sunday. Confession remains
possible on Friday after Evening Mass, Saturday after
Morning Mass in the Lodewijk
or Wednesday 6.30 - 6.50 pm
in the Sint Joseph church.

Deelnemers komen uit alle delen van
de wereld, voornamelijk Europese
landen, maar ook uit Azië, Noord- en
Zuid-Amerika! Hoewel zeer verschillend zijn we verenigd door Christus in
de viering van zijn Sacramenten. Er is
een groep lectoren en een actief koor
en tweewekelijkse gespreksavonden.
Na de Mis volgt de ontmoeting in de
tuin of de zaal.
Er is geen Engelse Mis in de maanden
juli en augustus. Op zondag 21 augustus begint deze weer.
Deze zondagen is er ook geen aanbidding en biecht. Biechten kan na de
vrijdagavondmis of zaterdagochtendmis en woensdag in de Josephkerk
van 18.30 – 18.50 uur.

Vuurdoop

Wat een vreugde toen we op zaterdag 4 juni met
onze 7 vormelingen de kathedraal van Rotterdam binnen stapten en daar een paar honderd
tieners en jongeren met hun begeleiders
zagen. Na een opening met film over Jezus’
leven, fakkels, muziek en welkom met gebed
door bisschop van den Hende, werden de
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Adres- en bankgegevens zie pagina 6/7
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith

De leden uit de Sint Joseph van de pastoraatsgroep

Annelies Cremers, Bernadette Ratti,
Annemieke Lubach, pastoor Smith
en Frits Biesjot. Bram Hoppers was
niet aanwezig (of peddelt die op de
achtergrond?)

De Camino de Santiago

Regelmatig wordt er aan de Lodewijkpastorie aangebeld met de
vraag: “Heeft u een stempel voor
mij?” Het gaat dan steevast om
mensen die fietsend of te voet op
weg zijn naar Santiago de Compostella, zo’n 2400 km verderop in
Noordwest Spanje. Voordat begin
1800 de Lodewijkkerk na de kruitramp tijdens Frans bewind hersteld
werd en de naam van Sint Lodewijk
kreeg, was de kerk een Jacobskerk.
Boven de ingang is nog steeds Jacobus met de bekende schelp te zien.
Zo’n dertig jaar geleden zijn mijn
vrouw Marian en ik vanuit Leiden
op de fiets op bedevaart naar Santiago gegaan. Kort daarvoor hadden
we een miskraam gehad en we namen onze kinderwens mee als intentie. Negen maanden later kregen
we een zoon die als dank aan Sint
Jacobus de naam Jacob kreeg.
Inmiddels ben ik gepensioneerd en
zit wat ruimer in de tijd. Dat zijn
mooie omstandigheden om de Camino de Santiago (camino betekent
“weg”) nog eens te gaan. Dit keer

vormelingen in groepen verdeeld: theater, toren
beklimmen en praten over het geloof. Elk onderdeel werd gevolgd. Er was tijd voor ontmoeting
en ook voor de begeleiders was er een program-

te voet vanaf de Frans-Spaanse
grens, dan is het nog zo’n 850 km
lopen. Ik heb de afstand in twee
etappes gelopen, vorig najaar in
mijn eentje van Irun tot Santander, zo’n 300 km, en dit jaar na
Pasen met een goede vriend het
laatste stuk, van Santander tot
Santiago. Het is een onvergetelijke tocht geworden. Het urenlange
aan een stuk doorlopen geeft veel
gelegenheid om te bidden en te
reflecteren, en te luisteren naar
wat God van je wil.
Het besef dat er zeven eeuwen
lang miljoenen mensen dezelfde
reis hebben afgelegd geeft een extra dimensie aan de tocht. Onderweg en in de herbergen ontmoet
je mensen uit de hele wereld. Je
kunt goede gesprekken hebben
en er wordt veel gelachen. En als
je 30 km gelopen hebt, heb je echt
het gevoel dat je je biertje verdiend
hebt en smaakt het beter dan ooit.
Sta je op een kruispunt in je leven
of heb je de tijd, overweeg dan
een bedevaart naar Santiago de
Compostella.
Willem Bakermans

Pinksterlunch

De 70 hamburgers
waren al snel op.
Gelukkig was er
meer. De kinderen
vonden hun weg
naar de speeltuin
en de volwassenen
streken neer op
picknickdekens of
zaten / liepen met
elkaar te praten.

ma, waaronder catechese van de bisschop.
Tot slot een feestelijke afsluiting in de kathedraal
en met gadgets en folders in de hand verdwenen
de vormelingen weer vol vuur de wereld in. Laten
we bidden voor onze tieners en jongeren die
zich nu voorbereiden op het ontvangen van dit
sacrament. Dit zal plaatsvinden op 5 november
Annemieke Lubach en Sylvia Maenhout
2022.

Regio Zuid Parochiekernen

Hartebrug, LAM Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint Petrus

Adres- en bankgegevens
zie pagina 7
Eerst aanspreekbare: Marlène Falke, pw

Maria Middelareskerk gaat een halfjaar dicht
Zoals eerder aangekondigd, wordt deze kerk
komend najaar verbouwd. Op het moment
van schrijven is nog niet bekend welk aannemer het voor welke prijs wil doen en dat is natuurlijk in deze tijd best spannend. Niet alleen
in de supermarkt maar ook op
de bouwmarkt is er schaarste
en inflatie. Dan moet er vervolgens ook nog een Bisschoppelijk Machtiging verkregen
worden!
We blijven na jaren van voorbereiding optimistisch dat het
zal lukken en hebben afgesproken dat op de zondag van
Maria Hemelvaart (14 augustus) voorlopig de laatste viering in de “MM” zal zijn. Daarna

zal de uitgekozen aannemer niet direct aan
het werk gaan, maar nemen we rustig de
tijd om de kerk, de koorzolder, alle kasten en
de kelder leeg te ruimen. Er is al overtollig
meubilair goed terecht gekomen in een Oekraïens ziekenhuis (zie foto van
transport), maar er is meer dat
weg moet of opgeslagen moet
worden. Als alles meezit, hoopt
de aannemer eind maart klaar
te zijn, maar dan kunnen we er
nog niet meteen in. Een kaarsje
branden voor een voorspoedige
start helpt altijd!
Dus: na 14 augustus kerkt de geloofsgemeenschap van de LAM
Gods ELKE zondag in de Antoniuskerk.

Koffie en thee na de viering
in de Petruskerk

meer van Galilea waar de vissers hun netten
uitgooiden. Wij hebben verhalen gehoord over
de rivier de Nijl en de berg Sinaï in Egypte en
over Jericho, de oudste stad in de wereld.
In de pauze hebben wij druiven, olijven, brood
en vis gegeten en geitenmelk gedronken. Zo
hebben we kunnen genieten van de vruchten
van het land in de tijd van Jezus.
Na de zomer gaan wij verder met een ander
thema. De eerste bijeenkomst van het nieuwe
seizoen zal in september plaatsvinden, tijdens
de Scheppingsweken. De precieze datum
wordt t.z.t. bekend gemaakt. Alle kinderen
vanaf groep 5 zijn van harte welkom.

Fijn om te doen, even na afloop met elkaar
wat drinken, een praatje maken, zien en gezien worden. We deden het in de pastorie,
maar lang niet iedere bezoeker had door wat
de route was.. We dronken koffie achter in
de kerk, maar dat was donker en ongezellig
zodat heel wat mensen meteen naar huis gingen. We dronken koffie in de Petruszaal, maar
ook dat lag uit de loop. Eigenlijk is koffiedrinken achter de glazenwand in de kerk het
meest voor de hand liggend. Maar dat licht,
die grote tafels….
En dus hielden we een boekenmarkt. Doel van
de opbrengst: andere verlichting in de ontvangstruimte! Wat hebben we veel verkocht!
Wat hebben we een mooie opbrengst! Wat
was het een gezellige markt! Dank aan alle
kopers, dank aan alle vrijwilligers, die deze
markt weer mogelijk gemaakt hebben.

Werkgroep Diaconie Petruskerk

Vruchten van Bijbelse landen

Op zaterdag 11 juni kwamen de Vriendjes van
Franciscus bij elkaar voor de laatste keer vóór
de zomervakantie. Wij kwamen ook aan het
einde van onze reis door de Bijbelse landen.
Dit jaar hebben wij verschillende landschappen van het land Israël leren kennen: de groene weides waar de schapen graasden en het

Workshop Laudato Si

Op zaterdag 18 juni werd in kerkelijk centrum
De Regenboog een diocesane bijeenkomst
gehouden onder het motto “Together We”, een
driejarige campagne van Caritas Internationalis.
De pauselijke encyclieken Laudato Si’ en ‘Fratelli Tutti’ vormen de basis van de campagne.
In Leiden was de landelijke aftrap. De Laudato

In memoriam René Verhoeff

Op 13 mei jl. overleed plotseling in Wittlich (Duitsland) René Verhoeff. Hij was
dirigent van het Hartebrugkoor van 1990 tot 2012. In
2012 moest hij helaas zijn
beroep als dirigent opgeven vanwege lichamelijke problemen. Thuis
bleef hij de doorzetter en probeerde weer op
zijn vleugel te spelen en begon met het eerstelesboekje van Folk Dean., om zo weer kracht in
zijn vingers te krijgen. En er volgden meer pianoboeken…. Het Hartebrugkoor is dankbaar
voor zijn grote inzet. Moge hij nu voor eeuwig
zijn loflied zingen voor de Heer!

Si’ werkgroep van onze parochie mocht in een
workshop vertellen over wat er allemaal in Leiden was gebeurd sinds de start op 1 september
2019 bij en in de Antoniuskerk. Ondanks de
coronapandemie toch wel het nodige om trots
op te zijn: een wedstrijd voor een mooi logo, 30
maandelijkse kranten, een paar zondagen ploggen (=zwerfvuil verzamelen) zelfs per kano en

Acht communicantjes
in de Hartebrugkerk

Zondag 29 mei was voor Willemijn, Tessa,
Noa, Borys, Igor, Emma Julia, Aileen en Emile
de grote dag. Na maanden van voorbereiding,
oefenen en een boeteviering waren deze acht
kinderen klaargestoomd om dit mooie sacrament te mogen ontvangen.
De eucharistieviering was na twee jaar van
corona weer op het vaste tijdstip van 11u15
en werd opgeluisterd door het Hartebrugkoor. We feliciteren de communicanten en
hopen van harte dat hun ouders hen op deze
weg blijven aanmoedigen en ondersteunen.
Victoria Twist en Maaike Elink Schuurman,
werkgroep EHC

Verhuizing pater Ton Peters ofm

Pater Ton, oud-pastoor van de Hartebrug, is
vanwege zijn afnemende gezondheid verhuisd naar de communiteit in zorgcentrum
‘Rivo Torto’ in Alverna. Nieuw adres: Graafseweg 547b, 6603CB Wijchen. Hij zal een kaartje vast op prijs stellen.

Laatste kans voor aanmelding
bedevaart naar Kevelaer
29-31 augustus wil pastoor Broeders met zoveel
mogelijk parochianen naar Kevelaer. Als u dit blad
leest, is de aanmeldtermijn bijna verstreken. Meer
info op www.rkleiden.nl of bel naar Wim Barning,
06 – 53712650 of mail naar wimbarning@ziggo.nl.

Buurtinitiatief Zuidwest na de
zomerstop

Op 31 augustus is er ditmaal in de Opstandingskerk (A Bruuntstraat) weer een informatieve en gezellige middag vanaf 14 uur. Noteer
vast de datum, nader bericht volgt.

thematisch bijeenkomsten en films voor jong
en oud. Ook is geprobeerd het gebruik van
plastic in de parochie terug te dringen en
eerlijke koffie te laten schenken na de vieringen. Uit het aandachtige gehoor kwamen tot
slot tips en vragen hoe ze het in eigen parochie ook konden oppakken. Ook druppels op
de gloeiende planeet helpen!
Juli - September 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Vieringen in de periode van 2 juli tot en met 11 september 2022

Liturgiekalender
Regio

Juli
2 za
3 zo
14e zondag door het jaar

Oost

De Goede Herder

St. Jan’s Onthoofding

Noord

Regio

Zuid

H. Laurentius

H. Lodewijk

St. Joseph

Hartebrug

11.00 EV-pastor Kuipers

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass -pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/KWD - pastor v.d. Bie

19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 EV - pastoor Broeders

9 za
10 zo
15e zondag door het jaar

09.30 WG - dhr. Koot

16 za
17 zo
16e zondag door het jaar

09.30 EV - pastoor Smith

23 za
24 zo
17e zondag door het jaar

09.30 EV - pastoor Broeders

30 za
31 zo
18e zondag door het jaar

Regio

17.00 EV - pastoor Broeders

19.00 WG - mw Onderwater
11.00 EV - pastoor Broeders

10.00 EV/KWD NL - pater Lindeijer

11.30 EV/KWD - pater Lindeijer 11.15 EV - pater Moons

11.00 EV - pastoor Broeders

10.00 EV Latijn - pater Lindeijer

11.30 EV/KWD - pater Lindeijer 11.15 EV - pastoor Smith

17.00 EV - pater Lindeijer

19.00 EV - pastoor Smith

17.00 EV - pastoor Broeders
11.00 EV - pastoor Broeders

10.00 EV NL - pastoor Smith

11.30 EV - pastoor Smith

11.15 EV - pater Moons

19.00 WG - mw Onderwater

_

_ _

H. Antonius/Maria Middelares
09.30 WG

17.00 EV - pater Lindeijer

19.00 EV - pastoor Broeders

09.30 WG - mw. Dingjan

St. Petrus

10.00 EV NL - pastoor Smith

11.30 EV - pastoor Smith

11.15 EV - pater Hoogenboom

16
09.30 EV - pastoor BroedersANT 17

23
09.30 EV - pater Kortekaas MM 24

09.30 WG - PW Falke

Augustus 
6 za
7 zo
19e zondag door het jaar
13 za
14 zo
20e zondag door het jaar

27 za
28 zo
22e zondag door het jaar

30
MM 31

Augustus
19.00 EV - pastoor Smith
09.30 EV - pastor v.d. Bie

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 WG - mw. Turk

10.00 EV Latijn - pastoor Smith

11.30 EV - pastoor Smith

11.15 EV - pastor v.d. Bie

09.30 WG

6
ANT 7

19.00 WG - mw Onderwater
09.30 EV - pastoor Broeders

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 EV - pastoor Broeders

10.00 EV NL - pastoor Smith

11.30 EV - pastoor Smith

11.15 EV - pater Moons

09.30 WG - PW Falke

13
MM 14
15

09.00 EV - pastoor Smith
19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 EV - pastor v.d. Helm

17.00 EV - pastoor Broeders

10 za
11 zo
24e zondag door het jaar

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebeds		dienst

Vieringen in:
ANT = Antoniuskerk
MM = Maria Middelareskerk
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Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en
Antoniuskerk zijn de vieringen
ook te volgen via livestream.
Meer info op hun websites.

Andere vieringen
Kapel RK-Begraafplaats

Zijlpoort, Haven 64
1edinsdag van de maand om
10.00 uur Mis: 5 juli, 2 aug. en
6 sept.

Kapel Roomburgh,

Hof van Roomburgh 46
Voor de actuele tijden van de
vieringen in Roomburgh kunt u
het beste bellen met de receptie: 071-5892200.

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk

11.00 EV - pastor v.d. Helm

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pastoor Broeders

19.00 EV - pastoor Smith
09.30 WG - mw. Epskamp

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 WG - mw. Turk

10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pater Kortekaas

19.00 Oecumenische viering
09.30 EV - pastor v.d. Bie

11.00 EV - pastor v.d. Bie

10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass -pastoor Smith

19.00 EV - pastoor Broeders
09.30 WG - dhr. Koot

11.00 WG - mw. Turk

10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass -pastoor Smith

11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV - pastoor Broeders

10
09.30 EV - pastoor BroedersANT 11

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.
com
NL49 RABO 0361 5032 68

Steenschuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52

www.hhpp-oost.nl/
de-goede-herder

www.hhpp-oost.nl/
sint-jan

www.hhpp-oost.nl/
h-laurentius

www.lodewijkparochie.nl

www.stjosephleiden.nl

www.hartebrug.nl

www.sintpetrus
leiden.nl
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9.30 EV Lodewijkkerk

6 augustus – Feest van de
Gedaanteverandering

17.00 EV - pastoor Smith

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.
com
NL95 INGB 0000 2717 53

Zaterdag

27
09.30 EV - pater KortekaasANT 28

3
		
09.30 EV - pastoor BroedersANT 4

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Zondag

17.00 EV - pastoor Broeders
11.30 EV/KWD - pastoor Smith 11.15 EV/GV - pastoor Broeders

9.00 EV Lodewijkkerk

Vrijdag

20
09.30 EV - pastoor BroedersANT 21

SeptemberSeptember
3 za
4 zo
23e zondag door het jaar

Livestream

Donderdag

15 ma Maria ten Hemelopneming
20 za
21 zo
21e zondag door het jaar

2
ANT 3

9
09.30 EV - pastoor Broeders MM 10

17.00 EV - pastoor Smith
11.00 EV - pastor Wessel

Internet

Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Maria Middelareskerk
Rijndijk 283
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5373 57

www.lamgodsleiden.nl

17.00 Poolse mis
		
Sint Josephkerk

Liturgische feesten
Een feest vol licht. Boven op de
Taborberg zien drie leerlingen
hoe Jezus’ gedaante verandert.
Zijn Godheid straalt door zijn
mensheid heen. Met de oosterse
kerken viert de Kerk dit feest als
een belangrijk moment uit het
leven van de Heer.

15 augustus – Hoogfeest van
de Tenhemelopneming van
Maria

Maria is zonder zonde ontvangen (voor-verlost) en bij haar
ontslapen met ziel en lichaam in
de hemel opgenomen (vol-verlost). Zij heeft immers God de
Zoon als mens in haar schoot
gedragen en in alles heeft Zij
helemaal voor God geleefd.
Haar lichaam is daarom niet aan
bederf prijsgegeven. Wat aan
haar toen al geschonken is, zal
aan ons aan het eind der tijden
geschonken worden, zoals het
Credo zegt: de verrijzenis van
het lichaam.

Juli - September 2022 - Rondom Petrus en Paulus
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Activiteitenagenda

In de periode van 3 juli tot en met 10 september 2022

Drie bedevaarten naar Kevelaer!

JULI
Zo 24 Wereld-ouderendag.

1 daagse vrijdag 12 augustus: Hoogmis
- Kruisweg - Plechtig Lof - vervoer en
maaltijden.

Informatie hierover op pag. 3 onderaan

AU GU S T U S

11 - 13 Driedaagse-bedevaart Kevelaer
met Haagse bedevaarten

3 daagse donderdag 11 – zaterdag 13 augustus: H. Missen – Lof en lichtprocessie - Rozenkrans - Hoogmis - Kruisweg
- Plechtig Lof – bezinning - gezellige
avond - vervoer en maaltijden.
Voor deze twee bedevaarten geldt: een
speciaal programma voor gezinnen,
pastoor Smith en diaken Clavel nemen
deel en opstap bij Petruskerk. Thema:
Maria en de missionaire parochie

meer infomatie zie hiernaast

Vr 12 Eendaagse-bedevaart Kevelaer
meer informatie zie hiernaast

29 - 31 Driedaagse-bedevaart Kevelaer
met parochie het Groene Hart
meer informatie zie hiernaast

SEPTEMBER

Info en aanmelding: www.bedevaart.nl
3 daagse 29-31 augustus samen met de
parochie het Groene Hart Het programma biedt vieringen, de Kruisweg wordt
gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen
zijn belangrijk tijdens de maaltijden en
de avond.
Info en aanmelding zo spoedig mogelijk
bij Wim Barning: via de mail
wimbarning@ziggo.nl of per telefoon
06 – 53712650.
Pastoor Broeders gaat mee.

Do 1 Bijbelcatechese met Marieke Maes,
Antoniuspastorie 20-22 uur

Do 15 3e Vormselbijeenkomst
Petruspastorie, 19.00 uur.

Start Zoomserie: Mooie aspecten
van het katholieke geloof

Geloofsverkenning en verdieping in het najaar
Voor wie het katholieke geloof wil
verkennen – Sycamore
Koffietafel – samen de video-inleiding bekijken en bespreken – afsluiting.
Alle ruimte voor vragen en uitwisseling.
Thema’s: Bestaat God? – Wie is Jezus? – Een
God die spreekt – Het geschenk van het geloof – Hoe kun je bidden? – De Bijbel – De
heilige Geest en de Kerk
– Schepping, zondeval
en verlossing…
Data en tijd: Maandag 26
sept, 10, 17, 24, 31 okt, 7
en 21 nov. 19.30 – 21.30
uur en zaterdagmiddag
12 nov. 14.00 – 16.30 uur.
Locatie: Parochiezaal Steenschuur 17 (bij het babyhuis).
Aanmelding: petrusenpaulusleiden@gmail.
com, o.v.v. Sycamore
Een trailer van Sycamore vindt u op:
www.rk-alphacentrum.nl/sycamore

Het Zonnelied van Franciscus
Naast een kleine expositie over het Zonnelied, een drietal bijeenkomsten, waarin
het zonnelied wordt besproken, met elkaar
uitgediept en gezongen.
Datum en tijd: tussen 1 sept. en 4 okt,
data worden nog
nader bekend gemaakt.
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Locatie: Hartebrugkerk
Door Marlène Falke-de Hoogh pw.

Mooie en boeiende aspecten van het
katholieke geloof
Zoomserie elke donderdagavond 20.00 –
20.25 uur. Aanvang 15 sept. Door pastoor
Smith en enkele gastsprekers. Inloggen via
Lodewijksite

Adrienne von Speyr in de voetsporen
van...?
Hildegard van Bingen, Catharina van Siena,
Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Ignatius van Loyola, Anna Katharina Emmerich
en Thérèse van Lisieux. Door pastoor Smith.
Via Zoom 3e woe van de maand: 21 sept, 19
okt, 16 nov met vervolg in voorjaar 2023,
20.15 – 21.30 uur. Inloggen via lodewijksite.

Ik ben katholiek geworden en hoe nu
verder?
4 bijeenkomsten voor wie de afgelopen 10
jaar katholiek geworden is o.l.v. pastoor Smith
Met uitwisseling van ervaringen en verdieping van bepaalde thema’s.
Data en tijd: woe 28 sept, 12 en 26 okt, 9
nov. – 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Parochiezaal - Steenschuur 17 (bij
het babyhuis).
Aanmelden niet nodig. Ook van buiten de
parochie kan men meedoen.
Info bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com
/ 071 5130700

De Eucharistie nieuw leren zien
Het vieren van de Eucharistie wordt wel
bron en hoogte punt genoemd van ons kerkelijk leven. In een drietal bijeenkomsten
staan we stil bij de opbouw, het vieren en
vooral de beleving van de Eucharistieviering.
De aanpak van deze catechese is wat anders
dan we meestal gewend zijn. Nieuwsgierig ?
Kom dan vooral meedoen.
Datum en tijd: worden nader bekend gemaakt.
Locatie: Sint Petruskerk
Door Marlène Falke-de Hoogh pw.

Film en Spiritualiteit:
Brother Sun, Sister Moon
Een film over het Zonnelied. Wie door de
wat zoete romantische setting heen kan kijken krijgt een mooi beeld over het ontstaan
van deze lofzang aan God en zijn Schepping
en het leven van Franciscus. Aan de film
gaat een eenvoudige maaltijd vooraf. Bij het
nagesprek is er een drankje en een zoutje.
Opgave bij Marlène Falke-de Hoogh pw.:
m.dehoogh@hotmail.com
Datum: 29 september
Maaltijd: 17.30 – 18.30
Film en bespreking: 19.00 – 22.00
Locatie: Romanuszaal Lange Mare 79 Leiden

De eucharistische aanbidding ‘leren’
2 bijeenkomsten, leren door het te doen.
Zaterdag 15 en 29 oktober om 10.30 – 11.30
uur, Lodewijkkerk (H. Mis om 09.30 uur met
erna koffie tot 10.30 uur). Door pastoor Smith

