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Wat is er deze Kerstmis anders 
dan vorige jaar en het jaar er-
voor? Ja, zeker, de Nachtmissen. 
We zijn het gelukkig al weer  
bijna vergeten maar de laatste 
publieke Nachtmis was in 2019! 
Dit jaar bent u weer welkom in 
een van de vele kerken met een 
ruim aanbod van vieringen voor 
jong en oud.

En wereldwijd?
Zijn er verschillen in de wereld van vorige 
Kerstmis en nu? Hét woord van het jaar 
2022 is wellicht ‘crisis’. De oorlog in de Oek-
raïne had niemand in deze vorm voor moge-
lijk gehouden. Evenmin als de toename van 
de christenvervolging wereldwijd. Er zijn 
spanningen in de politiek, kampen rond het 
klimaat en de kachel kan niet meer voluit.

En het nieuwe jaar?
Wat kunnen we van 2023 verwachten? 
Voor de hele wereld bidden we natuurlijk 
voor een jaar van meer vrede, solidariteit en 
stabiliteit.
Voor de parochie hopen we op goede uit-
breiding van het parochiebestuur en de 
blijvende financiële ondersteuning door u 
middels de AKB. We rekenen op de komst 
van de zusters van JMJ. De eerste trouw-
stellen zijn aangemeld evenals de eerste 
geloofsleerlingen. Nieuwe initiatieven die-
nen zich aan.

Drie jaar voor een missionaire parochie 
Ons bisdom Rotterdam stelt de komende 
drie jaren het missionaire elan van paro-
chies centraal. De Kerk is er immers om het 
Evangelie door te geven, dat wil zeggen 
Christus te verkondigen als de Verlosser, 

mensen te helpen in hun geloofsleven van 
gebed, kerkgang en dienstbaarheid en zoe-
kenden de mogelijkheden te bieden het 
geloof te verkennen. Geloofwaardig zal dit 
hele aanbod zijn, wanneer het vergezeld 
gaat van een houding van gastvrijheid en 
zorgzaamheid voor wie het meeste steun 
nodig hebben. We hopen dat u vanuit deze 
Kerstmis met ons mee wilt gaan op deze 
drie-jaren tocht.

Zoek de verschillen bij mijzelf?
Met de Advent zijn we een nieuw kerkelijk 
jaar begonnen. Op 1 januari beginnen we 
een nieuw kalender jaar. Zijn er verschillen 
in mijn geloofsleven met een jaar geleden? 
We krijgen elke dag van de Heer om in ons 
leven te groeien als christen, in onze band 
met Christus.

Hij ís het verschil
De Heer Jezus is het Licht in de duisternis. 
Hij is en blijft het grote ‘verschil’. Zoek de 
verschillen … Laten we de komende dagen 
vooral Christus zoeken, God onze Heer, Die 
in staat is van oorlog weer vrede te maken, 
van verdriet vertroosting, van ongeloof ge-
loof en van duisternis licht.

Namens het pastoraal team en parochie 
bestuur,
Zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar!

Pastoor Smith

Zoek de verschillen…  

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Rondom
Petrus en Paulus

Voor het overzicht van de Nacht- en Kerstmissen zie achterop dit blad 

Dit kerstnummer
De drie regio’s presenteren zich op hun 
Kerst-best. En u vindt uitleg over de Kerst-
stal, de Verlosser, Maria Lichtmis en de 
Doop van de Heer. De Wereldjongerenda-
gen komen eraan in de zomer in Lissabon. 
Vanuit de diaconie wordt u bijgepraat en 
het nieuwe aanbod van geloofsverdieping 
kan in de agenda genoteerd worden. Zoals 
in elk nummer staat er een duidelijk over-
zicht in van de vieringen in alle kernen en 
natuurlijk de speciale Kerstvieringen. De 
kinderpagina sluit dit keer het nummer af.

Zoek de verschillen in de parochie
Zoek de verschillen in de parochie tussen 
vorig jaar en nu. Een nieuwe vicevoorzitter, 
die in korte tijd overal een welkome beken-
de is geworden. 
De Maria Middelareskerk heeft dienst 
gedaan voor tijdelijke opvang van enkele 
asielzoekende gezinnen. Het gebouw is nu 
gesloten voor de renovatie. Het grootse 
project rond de Josephkerk, pastorie en 
zalen, nadert zijn voltooiing. 
De parochie is natuurlijk ook een heel 
aantal dopelingen, 1e Communiekantjes, 
Vormelingen, katholiek-geworden volwas-
senen en gehuwde leden rijker. Helaas zijn 
ons ook dierbaren ontvallen.
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slechts enkele dagen mogelijk gemaakt om 
deze familie (vader, moeder en drie kinde-
ren van 18, 10 en 2 jaar) onderdak te ver-
lenen. Zij wonen in zaal 1 en het gaat goed 
met hen. Vrijwilligers uit de geloofsgemeen-
schap helpen hen met taalles-
sen en andere activiteiten. 

Lintje bij 50-jarig jubileum 
van het Regenboogkoor
Zondag 16 oktober vierde het 
Regenboogkoor haar 50jarig 

voorouders? Het is een krachtige vraag die 
in 2021 gesteld werd door een hedendaag-
se filosoof. Naar aanleiding van deze vraag 
wordt wel opgeroepen tot kathedraalden-
ken. Bouwen wij nog iets in gezamenlijkheid 
voor een toekomst die ligt voorbij de eigen 
levensverwachting? Het is een interessante 
vraag ook voor onze gemeenschap binnen 
de Nederlandse samenleving. Wat dragen 
wij over aan de volgende generaties? Heb-
ben we iets kunnen toevoegen? Hebben 
we voldoende kennis en inspiratie meege-
geven? Of hebben we in de zucht naar een 
vrije opvoeding juist verzuimd? 
In 1761 begon het R.K. Armbestuur een 

waarin het leven van mensen werd uitgebeeld met 
de geboorte van Jezus in hun midden. Vrouwen die 
de was deden, mannen in het veld aan het werk, 
kinderen die spelen, ravotten en het leven delen met 
anderen. 
Zo is Jezus te midden van ons mensen geboren en 
heeft Hij het leven met ons gedeeld. In mijn kerst-
stal moet je afdalen om het kind te aanschouwen. Je 
klein maken en buigen voor het grote wonder: Gods 
Zoon. En dan ga je terug, de berg weer op, kost even 
moeite, naar jouw leven met de hoop en de warmte 
die jij hebt gezien. Hoop wordt gevoed door da-
den van liefde. Daartoe worden wij uitgenodigd en 
vraagt het Kind als wij Hem bezoeken: ‘Al wat jij ge-
daan hebt voor de minsten der Mijnen, heb je voor 
Mij gedaan’. Pastoor W. Broeders 

weeshuis voor jongens aan de St. 
Jacobsgracht. De stichting Sint 
Maarten is de opvolger van dat 
initiatief van 260 jaar geleden 
en zij richt zich tegenwoordig als 
vermogensfonds op de hulp aan 
kinderen uit minder bedeelde ge-
zinnen. 
De geschiedenis van Sint Maarten, H. Mar-
tinus van Tours, kennen veel mensen goed.  
De Romeinse soldaat die de helft van zijn 
mantel afscheurde voor een verkleumde be-
delaar.  ‘s Nachts droomde hij dat hij Jezus 
zag, die de halve mantel droeg, gelijk Mat-
theüs 25,36: “Ik was naakt en gij hebt Mij 

Heden is u een Redder geboren
Straks zullen we deze woorden weer horen 
in de liturgie van de Kerstnacht, de woorden 
die de engel spreekt tot de herders in het 
veld (Lucas 2,10-14). 
Redding wekt hoge verwachtingen. Te mid-
den van alles wat er in de wereld gaande is 
zou het mooi zijn als de geboorte van het 
Kind, daar stante pede een einde aan zo ma-
ken. Pais en vree alom. 
Het Evangelie suggereert een andere red-
ding. Allereerst van de uitzichtloosheid van 
de dood. Door het lijden, dood en Verrijzenis 
van Jezus heeft de dood in ons bestaan niet 
het laatste woord. Jezus heeft voor ons de 
deur geopend naar Eeuwig leven. 
De Redder die ons geboren wordt, raakt ook 

gekleed”. Martinus was zeer gezien bij de 
bevolking,  werd bisschop en bouwde aan 
de Kerk en de verspreiding van het evan-
gelie. Zeventien eeuwen lang, tot op de dag 
van vandaag is zijn naam gekend.  

In bruikleen ontving onze parochie onlangs 
van de Stichting Sint Maarten een aantal 
naampanelen met daarop vermeld “Lega-
ten vermaakt aan De Roomsch Catholyke 
Armen en het Wees- en Oudeliedenhuis te 
Leyden”. Het oudst vermelde legaat is uit 
1743. Op de panelen staat een lange lijst van 
namen van “voorouders” met daarbij het be-
drag van het legaat, of soms de oppervlakte 
van het gelegateerde weiland.   
Kathedraalbouwers waren grotendeels 
anoniem. Tegenwoordig gaan we met dis-
cretie om met legaten. Legaten ten behoeve 
van de Leidse armenzorg in de achttiende 
eeuw kwamen op fraaie panelen. Ze hangen 
nu in de Petruskerk. Loopt u gerust na een 
viering eens de trap op naar de koorzolder 
en bekijk op uw gemak de mooie panelen 
met daarop de lange lijst van namen. Mis-
schien mijmert u wel verder over de vraag:  
Ben ik een goede voorouder....? 

Jan van Trigt, vicevoorzitter parochie bestuur

Van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 
januari 2023 vindt weer de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans plaats. U wordt dan weer be-
naderd om de kerk financieel te steunen 
door een bedrag toe te zeggen. Dan kan een 
maandelijks bedrag zijn, een bijdrage per 
kwartaal of één gift voor het gehele jaar. 

Alle giften per bank aan de kerk zijn fiscaal 
aftrekbaar en zelfs zonder de 1%-drempel 
als u een periodieke gift geeft voor ten 
minste vijf jaar. Het thema van de Actie 
is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-
gen’. Want ook in de 
toekomst willen we als 
kerk van betekenis zijn 
voor mensen die ver-

Zijn wij goede.... De Napolitaanse kerststal

In Napels heb ik een Napolitaanse kerststal gekocht. 
Zo’n stal geeft weer dat Jezus geboren is in onze 
wereld, te midden van mensen, die werken, spelen, 
leven en dromen. Het is de heilige Franciscus die be-
gonnen is met het samenstellen van de kerststal. In 
1223 kreeg Franciscus de toestemming van de paus 
om in de kerstnacht de eucharistie in Greccio in het 
open veld te vieren! Dichtbij was een grot. In deze 
grot maakte hij een kerststal, een ware replica van 
de stal in Bethlehem, met een echte voederbak als 
kribbe voor het Christuskind, met levende figuren en 
zelfs een ezel en een os. Dit alles om het kerstver-
haal zo realistisch mogelijk uit te beelden. Later in de 
17e eeuw moedigde de kerk aan om religieuze kunst 
te gebruiken in het beleven van het geloof. Napels 
deed ook mee en hoe! Het bouwde grote kerststallen 

dieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend 
zijn voor jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben. Als kerk krijgen we geen 
subsidie. De financiële bijdrage van onze pa-
rochianen is noodzakelijk om te kunnen be-
staan. Daarom hopen we weer op uw steun!
Met de sterk gestegen energieprijzen wordt 
het extra moeilijk voor de parochie de eind-
jes aan elkaar te knopen. We stoken het 

noodgedwongen minder warm, dus wees 
daarop voorbereid als u naar de kerk 
komt – ook met kerst!  Uw gift via de 

bank of de collecteschaal komt 
ten goede aan uw eigen paro-
chiekern. Dat geldt ook voor 
legaten die parochianen nalaten 
via hun testament.

Actie Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

aan ons leven in het hier en nu. De geboor-
te van God de Zoon als mensenkind brengt 
een andere verhouding tot het leven aan 
het licht. Een van kwetsbaarheid en liefde. 
Beide verdragen geen zucht naar macht, ei-
genbelang of misbruik van wat ons gegeven 
is. Maar een leven vanuit genade, vanuit de 
gunnende liefde van God naar ons en door 
een ieder van ons aan elkaar. 

Paus Franciscus heeft ooit gezegd: ‘Waar 
God wordt geboren, daar wordt de hoop 
geboren: Hij brengt hoop. Waar God wordt 
geboren, daar wordt vrede geboren. En 
waar vrede wordt geboren, daar is geen 
plaats meer voor haat noch oorlog.’ 

Het maakt duidelijk dat in de redding ook 
een opdracht zit om het waar te maken. Om 
dragers te zijn van hoop in donkere tijden, 
brengers van vrede in een wereld van on-
rust, om onze omgang met elkaar te laten 
kleuren door kwetsbaarheid en liefde. Geen 
eenvoudige opdracht waarbij we nog wel 
eens de fout zullen ingaan. Ook dan is ons 
een Redder gegeven in de vergeving die ons 
steeds weer wordt gegund.
Kort en goed, in de menswording van God 
de Zoon, de kwetsbaarheid van het Kind, 
wordt ons broze menselijk bestaan gehei-
ligd, geheeld. Heden is ons een Redder ge-
boren, Christus de Heer.

Marlène Falke-De Hoogh pw.

Maria Lichtmis - Opdracht van de Heer in de Tempel
Kerstvieringen in de Regenboog
Kinderkerstfeest op kerstavond om 18.00 

uur
Kerstnachtviering om 21.30 uur. waarin 

pastor Willy Hoogendoorn voorgaat
Kerstochtendviering om 10.00 uur. 

Ds. Mirjam Buitenwerf gaat voor.

Opvang vluchtelingen
Sinds begin oktober verblijft er in de Regen-
boog op verzoek van de Bakkerij een Koer-
disch gezin. Met goed overleg is het in 

jubileum met een prachtig uitgevoerde 
Deutsche Messe van Schubert. Een van de 
aanwezigen was burgemeester Lenferink. 
Hij had een koninklijke onderscheiding voor 
organist Wilfred van der Wal bij zich. Na de 

viering werd deze 
onderscheiding on-
der luid applaus bij 
Wilfred opgespeld, 
die al 35 jaar organist 
is en vaste begelei-
der van het koor.

Oorspronkelijk stond bij dit feest op 2 fe-
bruari de ontmoeting met de oude Simeon 
centraal. Later heette het feest Maria Licht-
mis en lag de nadruk op Maria. Nu heet het 
Opdracht van de Heer en is het een Chris-
tus-feest. 

Volgens de wet moesten de ouders een lam 
en twee tortels of twee duiven als offer 
brengen. Maria en Jozef brachten het offer 
van de arme mensen namelijk alleen twee 
duiven of twee tortels. In het Lucas-evan-
gelie (2, 22-40) wordt te verstaan gegeven 
dat Jezus’ moeder en voedstervader tot de 
armen behoorden.

In de Tempel troffen Jozef en Maria de oude 
Simeon en Hanna aan, die door de Geest 
geleid, gekomen waren. Simeon verwachtte 
de verlossing. Hij was iemand die omging 
met God en leefde volgens Gods wil. Hem 
was beloofd dat hij niet zou sterven voordat 

hij de Messias zou hebben 
gezien. Toen hij Maria zag 
nam hij het Kind in zijn 
armen en prees God. Zijn 
lofzang kennen we als het 
Nunc Dimittis dat elke 
avond gebeden wordt in 
de kloosters en bij het Ge-
tijdengebed:

Laat nu Heer volgens uw 
woord 
Uw dienaar in vrede 
heen gaan 
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd 
Dat Gij hebt bereid voor de volken 
Het licht dat voor de heidenen straalt 
de glorie van Israël uw volk 

Na de lofzang sprak Simeon tot Maria “dat 
het kind bestemd is tot val of opstanding 
van velen” Hij voegde daaraan toe dat ook 
Maria’s hart doorboord zou worden door 
een zwaard. 

Ook de hoogbejaarde 
profetes Hanna was 
voortdurend in de tem-
pel en diende God dag 
en nacht. Zij dankte God 
en herkende Jezus als de 
Redder. 
De naam Lichtmis was 
oorspronkelijk een ver-
wijzing naar de lichtpro-
cessie voor Maria, maar 
wordt nu ook gezien als 
verwijzing naar Christus, 

die als God het Licht voor alle volken is. In 
de Mis van 2 februari worden kaarsen ge-
zegend en is er een plechtige lichtprocessie 
bij de intrede (dit jaar in de Josephkerk om 
19.00 uur). Maria en Jozef gingen met het 
Kindje Jezus de tempel binnen. Maar even-
zeer treedt de Heer de wereld binnen als 
het licht in de duisternis.

Annelies Cremers

Nieuws uit het Vicariaat Merenwijk
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Nieuws uit ons Diaconaal Centrum De Bakkerij
Open uw huis en hart! 
De aftrap van deze actie 
is natuurlijk al gegeven 
tijdens het diaconaal week-
end van 12 en 13 november, 
maar wij nodigen iedereen 
uit om het hele jaar je huis 
en hart open te stellen. 
Trek de wijk in en kijk met 
een frisse blik om je heen. 
Leer je naasten kennen 
en er is nog een wereld te 
winnen! Zie ook de website 
www.debakkerijleiden.nl/
nieuws/diaconaalweekend

‘Ontzettend gezellig’
Zo typeerde een van de gasten de sfeer tij-
dens de Ontmoetingsmaaltijd op 9 novem-
ber die was georganiseerd door De Bakkerij 
in samenwerking met Roos Tulen en Leids 
Steunloket Migranten (LSM). Gezamenlijk 

eten van het heerlijke buf-
fet, bereid door Fransje Bar-
nard en het LSM. De avond 
nodigt uit om verschillen te 
vieren en bruggen te slaan 
tussen mensen: met hoofd-
doek, sproeten, een donker-
bruine huid, dakloos, kunste-
naar, Leidse rrrr, kerkelijk.  
Onze dank gaat uit naar 
de financiële bijdragen 
van Fonds 1818, Gemeente 
Leiden, het Druckerfonds, 
Dioraphte en WOZ- fonds!

Warme kamers en 
warm(t)e maaltijden in Leiden
Hoe mooi zou het zijn als iedere dag van de 
week er warme kamers in Leiden open zou-
den zijn voor mensen met een krappe beurs 
om tijdens de koude maanden te besparen 
op de energierekening. Kerken, buurthuizen 

en maatschappelijke organisaties bunde-
len de krachten en worden opgeroepen om 
mee te doen. De Bakkerij onderschrijft en 
verspreidt dit initiatief, begonnen door het 
Leger des Heils, zodat tijdens de komende 
donkere en koude maanden licht en warmte 
geboden wordt voor hen die dit nodig heb-
ben. Laten we met elkaar een warme deken 
over Leiden leggen! Heeft u een ruimte 
die mogelijkheden biedt? Heeft uw paro-
chiekern al een maaltijd-initiatief of wilt u 
aanhaken of uitbreiden? Zoekt of heeft u 
vrijwilligers die hieraan willen bijdragen?  
Neem dan contact op met De Bakkerij: sa-
men kunnen we het verschil maken! 

Nieuwjaarsontmoeting De Bakkerij
De vóór de pandemie gebruikelijke bijeen-
komst wordt in 2023 weer gehouden en wel 
op vrijdag 20 januari van 16.00-18.00 uur. 
De uitnodiging volgt nog, maar iedereen 
met een diaconaal hart is van harte welkom!

De Doop markeerde de overgang van het 
verborgen leven van de Heer in Nazareth 
naar zijn openbaar leven, dat zo’n drie jaar 
zal duren. Het eindigde met zijn lijden, ster-
ven, verrijzen en Hemelvaart.

Hij heiligt het water
Johannes de Doper riep op tot bekering. 
Hij was deels een echte oudtestamentische 
profeet. Wanneer mensen bereid waren 
zich te bekeren, konden ze zich door Johan-
nes laten onderdompelen in de Jordaan. Dit 
was nog niet het sacrament van het Doop-
sel, maar een symbolische handeling om aan 
te geven dat hun voornemen serieus was. 
Maar waarom liet Jezus zich dan dopen? Hij 
is God de Zoon en hoeft zich niet te bekeren! 
De Traditie van de Kerk geeft verschillen-
de redenen aan. Jezus liet zich dopen door 
Johannes om de afgewassen zonden in zich 
op te nemen: Hij is het Lam dat de zonden 
van de wereld wegneemt, zoals Johannes 
Hem zal noemen. Tegelijkertijd heiligde de 
Heer het water zodat het later gebruikt 
kon worden voor het sacrament van het 
Doopsel. Op de Oosterse Iconen is vaak een 
zeemonster te zien, Leviathan, dat door 
Christus verslagen wordt. Maar de Heer liet 
zich ook dopen om zijn toekomstige dood en 
verrijzenis al aan te geven: de onderdompe-
ling is zijn sterven en begraven worden, het 
omhoogkomen uit het water zijn verrijzenis. 
Zijn Doop was niet zijn eigen plan of dat 
van Johannes, maar van de hemelse Vader, 
zodat de Doop een moment kon zijn van 
openbaring. De stem van de Vader klinkt, en 

de Zoon werd gedoopt en de heilige Geest 
is aanwezig, zoals de duif aangeeft: de drie-
ene God. In de oosterse kerken wordt dit 
Feest dan ook ‘Epifanie’ genoemd, het ‘ver-
schijnen van God.’

Met ons verbonden
Maar door mens te worden - wat we bijzon-
der vieren met Kerstmis -  liet God de Zoon 
zien dat Hij helemaal verbonden wilden zijn 
met ons mensen. Ook de Doop laat zien dat 
Hij solidair met ons wil zijn. Niet met een 
‘elite’ die zich aan de Wet houdt (of denkt te 
houden), maar met iedereen, juist met zon-
daars, tollenaars en ‘verdwaalde schapen’. 
“Hij laat zich rekenen tot de zondaars.” (Ca-
techismus van Katholieke Kerk, nr. 536)

Het feest van de Doop van de Heer is dus 
een schakelmoment tussen de Kersttijd en 
het heilig Triduum van zijn lijden, sterven en 
verrijzen, tussen de twee belangrijkste mo-
menten van het kerkelijk jaar.

Pastoor Smith

“De kerstboom symboliseert Christus 
als de levensboom, een boom waarvan 
de mens was afgesneden door de zon-
de. Maar met Kerstmis vieren wij dat 
het goddelijk leven zich met dat van de 
mensheid verbonden heeft. De kerst-
boom roept wedergeboorte op, de gave 
van God die voor altijd met de mens ver-
enigd is, die ons zijn leven geeft.”

Paus Franciscus, 14 december 2021

Waarom liet Jezus zich dopen?
De Kersttijd eindigt 
met de Doop van de 
Heer. Het is binnen de 
Kersttijd dus een hele 
sprong in de jaren. 
Tussen de terugkeer 
van de heilige familie 
vanuit Egypte in  
Nazareth en de Doop 
in de Jordaan liggen 
dertig jaar, in de  
liturgische kalender 
maar één of twee  
weken.

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

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

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een 

eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?

U bent van harte welkom.

Ondersteuning
Zelfstandig wonen met ondersteuning.
Roomburgh biedt de volgende services:

THUISZORG
DAGBESTEDING

INDIVIDUELE BEGELEIDING
MAALTIJDSERVICE

HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over

diverse voorzieningen:
KAPEL

KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT

GEZONDHEIDSCENTRUM

Zorgzaam, betrokken en gastvrij

DE BOOG

 035 6946350
 info@deboog.nl

 www.deboog.nl

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

Kindertoewijding
Tot Jezus door Maria

In de geest van de
heilige Theresia,

Gods kleine bloempje

Blythe Marie Kaufman
Met een voorwoord van
kardinaal Wim Eijk
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Kindertoewijding
Deze bewerking van het werk van de heilige Louis 
de Montfort, Ware godsvrucht tot Maria, bereidt 
het hart en de geest van kinderen en hun opvoeders 
erop voor om de liefde van Maria te ontvangen en 
zo gebracht te worden tot een ontmoeting met haar 
Zoon, Jezus Christus.

Blythe Marie Kaufman,
84 blz. Zachte kaft € 12,95

BMS Notarissen

Plantsoen 25

2311 KG  Leiden

T. 071 516 29 30

E. info@bmsnotarissen.nll

www.bmsnotarissen.nl

Notarissen

mr. R.H. (Roel) Breedveld

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

mr. M. (Mark) Schwarze Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

 KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

       KBO
 ZUID-HOLLAND
  Afdeling LEIDEN

  Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

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

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

Kerkelijk Centrum
De Regenboog

Verhuur van zalen 
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen recepties  
cursussen bijeenkomsten

Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen

Watermolen 1 Leiden  
071-5212858

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

http://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/diaconaalweekend
http://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/diaconaalweekend
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               Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

  De Goede Herder, Sint Jan’s Onthoofding en H. LaurentiusRegio Oost Parochiekernen

Er is inmiddels wat tijd 
verstreken, want voor de 
zomervakantie al namen 
we tijdens een gezellige 
bijeenkomst afscheid van 
mevrouw Cisca van Bo-
heemen en mevrouw Corry 
Luk. Beide dames hebben 
zich vele jaren ingezet voor 
al het parochiewerk wat de 
wijkcontactpersonen doen.
Cisca spande helemaal de 

kroon want zij was er vanaf het begin in 1993 al bij betrokken. Vele bezoekjes zijn er afge-
legd, o.a. bij zieken en nabestaanden. Cisca was ook de laatste 15 jaar secretaresse. Voor 
al die werkzaamheden bedankten wij ze met een cadeaubon en een mooie bos bloemen. 
Tot verrassing van Cisca werd ze later voor haar vele vrijwilligerswerk ook nog geëerd 
met een koninklijk lintje! Bij het maken van de kerststukjes voor de parochianen die een 
steuntje konden gebruiken kwam de creatieve inslag van Corry zeker van pas.

Annie van Rijn-v.d.Hulst

Voorbereiding E.H. Communie in de Goede Herder
De geplande datum van zondag 21 mei 2023 is nog ver weg. Maar toch heeft de werkgroep al 
de nodige activiteiten ontplooid. Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen hebben de groepen 
4 en 5 van de scholen bezocht en daar verteld over de kerk, over ons katholieke geloof, over 
de betekenis van de Eucharistie en de communie. Dat waren leuke gastlessen waarbij soms 
bijzondere vragen gesteld werden. De dames 
vertellen: “Eén kind vroeg ons: Zijn jullie zus-
sen? Wij: Nee, hoezo? Kind: Maar waarom 
hadden jullie het dan net over ONZE Vader?”
Op 14 december vindt de eerste kennisma-
kingsbijeenkomst plaats en vanaf januari 
gaan rond de zondagse vieringen de voor-
bereidingen starten. Meer informatie of aan-
melding via ehcdegoedeherder@hotmail.com

De traditionele viering van Aller-
zielen op 2 november begon in 
een volle Goede Herderkerk met 
een moment van stilte. Tijdens 
de viering werden de namen van 
alle 17 overledenen genoemd die 
in het afgelopen jaar vanuit onze 
kerk uitgeleide zijn gedaan. Ook 
werd er een lichtje voor hen aan-
gestoken, een bloem in een vaas 
gezet en ontvingen familieleden 
het gedachteniskruisje. Aan het 
einde van  de viering trok iedereen naar de be-
graafplaats. De kerk stond nu in een paarse gloed. 
Na het uitspreken van een gebed liet men de klok 
(ooit de luidklok van de Menswordingkerk) 17 keer 
slaan. Vervolgens ging de pastoor rond om graven 
te zegenen. Terug in de kerk was er met koffie, thee 
of warme chocolademelk nog alle tijd voor goede 
gesprekken. Het nu permanente bloemenhart, het 
rustbankje en de olijfboompjes vormen samen een prachtig rustpunt op dit mooie kerkhof.

Kerstconcert in de Goede Herder 
Op zondag 18 december is er een viering van lezingen en liederen 
op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie, on-
der de titel ‘Een ster ging op uit Israël’. 
De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar be-
ginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al 
wordt aangekondigd. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en 
Engelse liederen (Carols), nu eens vierstemmig gezongen door het 
koor, dan weer in samenzang met de aanwezigen. De zang wordt 

uitgevoerd door het eigen Dames- en Herenkoor, versterkt met 
projectzangers uit de regio. De repetities en uitvoering zijn in han-
den van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door 
Jorge Silva. 
Aanvang: 14.00 uur. De kerk is vanaf 13.30 uur geopend. De toe-
gang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst 
gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor 
de kerk. Na afloop is er een ontmoeting met een drankje.

Succesvolle kerstmarkt in de  Laurentius
De kerstsfeer is al vroeg ingezet met de kerstmarkt op zater-
dag 19 november. Veel mensen hebben kerstspullen aange-
dragen die bij hun overbodig waren, maar waar anderen nog 
veel plezier van kunnen hebben. Een heel bijzondere inbreng 
was een grote verzameling kerststalletjes. 
Verder was er kinderkleding voor feestelijke gelegenheden. 
Voor een heel vriendelijk prijsje was alles te koop. Van de op-
brengst wordt materiaal gekocht voor de kerststukjes die op 
16 december worden gemaakt. Deze kerststukjes worden uit-
gedeeld aan de ouderen en aan personen die wel een beetje 
steun kunnen gebruiken. 

Kerstmis komt, bereid je voor
Ik houd van de Adventstijd. Het is de tijd 
waarin wij als geloofsgemeenschap, net 
als de maagd Maria, zwanger zijn van leven 
en hoop. Wij zoekers en zieners zijn reeds 
op weg om te vieren dat U weer wordt ge-
boren. Dat vieren we. Maar we weten; Hij 
heeft geen andere voeten dan de onze, 
geen andere handen dan de onze, geen an-
dere woorden dan de onze. Daar ligt voor 
ons de taak om zijn gezicht, zijn leven te 
laten zien, door Hem te volgen, door zijn 
leven te leven. Zijn verhaal is het verhaal 
van een levend persoon. Kerstmis: een pas-
geboren kindje, maar met de uitdaging om 
Hem in zijn voetstappen te volgen….tegen 
alle hoop in, vol van hoop! Zelfs vandaag de 
dag, met de aanwezigheid van vele grauwe 
luchten, moeten we het licht van de hoop 
zien en onszelf hoop geven. Jezus is geen 
vreemde, maar iemand rakelings nabij.

Gebedsleider Margreet Onderwater

Gedoopt
Op 25 september in de Sint Jan: Duco Mooijman, 
zoon van Bart en Ellen Mooijman- van Os en 
broertje van Simon en Thijs.

Adventsproject in de Goede Herder
Met een bijzondere gezinsviering op zondag 27 november start-
te het Adventsproject voor de kinderen met als thema: “Hij 
komt!”. Zo vlak voor het feest van Sint Nicolaas was er bij som-
migen wat verwarring, maar al snel werd het “echte verhaal” 
duidelijk. Bewust werden alle communicanten van het afgelo-
pen jaar uitgenodigd om de weken op weg naar Kerstmis weke-
lijks mee te vieren: samen met het ezeltje op weg naar Kerstmis. 
Maar ook op de scholen in onze parochiekern is met flyers aan-
dacht gevraagd voor deze vieringen, iedere zondag om 9.30 uur. 

Verlichte boerderijen route
Van 22 december t/m 1 januari is er in/rond 
Zoeterwoude Dorp een wandel/fietsroute langs 
verschillende mooi in het licht gezette boerde-
rijen en markante gebouwen. Ook de Sint Jan is 
in de route opgenomen. Tussen 19.00 en 22.00 
uur is in de Sint Jan op 29 december het trio 
Mantra te beluisteren en op 30 december is de 
schilderkunst van Aad Bennis te bewonderen en 
wordt er namens Stichting Oud Zoeterwoude 
een presentatie gegeven van de route van 2006. 
Meer informatie op www.wijkenwouden.nl 

Sierra Leone was bezig te herstellen van een 
langdurige burgeroorlog en de rampzalige 
gevolgen van een Ebola-uitbraak.  Maar na 
de Covid-19 pandemie stortte de economie in 
elkaar. De helft van de bevolking moet zien 
rond te komen van € 1,15 per dag. In het oos-
telijke district Kailahun lijdt meer dan de helft 

Ieder kind heeft recht op een goede start in 
het leven, maar de kansen hierop zijn nogal 
ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie 
wil bijdragen aan het verminderen van deze 
ongelijkheid en steunt in 2022 diverse projec-
ten rond het thema: “Kinderen en gezondheid”.
Het Parochieel Diaconaal Beraad van onze 

parochie heeft gekozen voor het project “Vermin-
deren van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone”.  
In dit straatarme West-Afrikaanse land overlijden 
veel jonge kinderen door ondervoeding en infec-
tieziekten. Door de kennis van ouders over gezon-
de voeding en goede hygiëne te vergroten, kunnen 
zij onnodige sterfgevallen verminderen.

van de bevolking aan honger en ondervoeding. De 
gezondheidszorg is ronduit slecht en vooral jonge 
kinderen zijn daar de dupe van.
Wat wil Adventsactie bereiken? De inwoners van 
15 dorpen in het district Kailahun leren hoe ze 
sterfgevallen kunnen voorkomen. De activiteiten 

richten zich op de  verzorgers van gezinnen en op 
lokale gezondheidswerkers uit de dorpen. Ze krij-
gen niet alleen voorlichting, maar ook zaden voor 
de in de moestuinen om planten te kweken die rijk 
zijn aan vitaminen en mineralen. Jonge kinderen 
krijgen speciale versterkende voeding. Hiervan 
profiteren 1900 mensen rechtstreeks; indirect 

bereiken de activiteiten ruim 11.000 mensen. 
Hoe kunt u helpen? Door bij te dragen aan de 
collectes in de kerk. Gedurende de Advent zal 
ook de bekende bus achter in de meeste kerken 
staan.  U kunt ook rechtstreeks doneren op 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie 
Den Haag o.v.v. Sierra Leone. Veel dank!!

Adventsactie 2022   “Ieder kind een goede start”

Kerstvieringen in de 
Sint Jan
Op Kerstavond zijn er in de Sint Jan twee 
kerstvieringen. Om 17.00 een gebedsviering 
voor gezinnen met jonge kinderen (3-8 jaar) 
van de werkgroep kinderkerk. Om 19.00 uur 
is de Kerstnachtmis, dit keer met zowel het 
parochiekoor als eigentijds koor Iduna. 
Op Eerste en Tweede Kerstdag zijn er in de 
Sint Jan geen vieringen, maar wel elders in 
de parochie. Op oudjaarsavond is er gewoon 
om 19.00 uur een Eucharistieviering. De vie-
ringen in de Sint Jan zijn thuis mee te vieren 
via www.kerkdienstgemist.nl 

Goede Herder
Op Kerstavond zijn er maar liefst drie eucha-
ristievieringen: om 19.00 uur de gezinsviering 
met het Tienerkoor, om 21.15 uur met het Da-
mes- en Herenkoor en om 23.30 uur met het 
JongerenMiddenkoor. Op Eerste Kerstdag is 
er om 9.30 uur een eucharistieviering met 
zang van het Dames- en Herenkoor en om 
14.00 uur is er het traditionele Kindje wiegen. 

Laurentius
Voor het eerst in drie jaar kunnen we weer 
uitgebreidere kerstvieringen houden. Op 
Kerstavond is er een eucharistieviering om 
20.00 uur. De gezinsviering is weer terug 
naar de ochtend van Eerste Kerstdag om 
11.00 uur. We hopen dat de gezinnen ook op 
dit tijdstip de kerk weten te vinden! 
Daarnaast zijn er een speciale viering voor 
de ouderen, een kerstviering voor de kinde-
ren van de basisschool en Kindje wiegen op 
Tweede Kerstdag om 11.00 uur voor de aller-
kleinsten. 
Op Nieuwjaarsdag staat na de H. Mis de 
Nieuwjaarsreceptie op het programma. 
Waarschijnlijk met oliebollen en appelflap-
pen bij de koffie. 

Terugblik Allerzielen in  ’t Licht 

Afscheid wijkcontactpersonen in Stompwijk

mailto:ehcdegoedeherder@hotmail.com
http://www.wijkenwouden.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
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Zoals in een eerder nummer aangekon-
digd gaan we ons binnen de missionaire 
parochie eerst richten op gebed/aanbid-
ding, geloofsuitleg, de zondag en gast-
vrijheid.
Voor het gebed wordt een serie over Aan-
bidding gehouden via zoom (zie blz. 13) 
en vanaf februari hopen we een maande-
lijkse extra Mis te hebben met lofprijzing 
en ook maandelijks een moment na de 
zondagsmis voor extra gebed.
Voor de geloofsuitleg proberen we een 
breed aanbod te hebben, voor wie zoe-

kende is en voor wie het persoonlijk ge-
loof wil verdiepen. De zondag willen we 
uitbreiden door een aanbod voor of na 
de Mis te hebben om elkaar te ontmoe-
ten en het geloof te delen. 
Voor gastvrijheid zie blz. 16.
Het samen lezen van kerkelijke teksten 
over de Evangelisatie kan helpen om 
beter te begrijpen wat de visie van deze 
activiteiten is. Op vier avonden gaan we 
met elkaar teksten lezen uit het Com-
pendium van de Nieuwe Evangelisatie 
(zie blz.13). Pastoor Smith 

Haïti

Kerstavond Zat 24 dec.
17.00 uur  Gezinsviering in de Josephkerk. Pastoor Smith
  Nachtmis kapel Roomburg. Don Remery 
19.30 uur  Nachtmis in de Lodewijkkerk. Latijn. Don Remery 
19.30 uur Nachtmis in de Petruskerk. Pastoor Smith 
21.00 uur Nachtmis Sint Josephkerk. Don Remery

Kerstmis Zo 25 dec. 
10.00 uur Hoogmis in de Lodewijkkerk. Nl. Don Remery 
11.30 uur Hoogmis in de Sint Josephkerk. Magnificatkoor. 
 Pastoor Smith 
16.00 uur Aanbidding en biecht Lodewijkkerk. 
17.00 uur English Mass Lodewijkkerk. F. Lucas

2e Kerstdag / Sint Stefanus Ma 26 dec. 
10.00 uur Mis in de Lodewijkkerk. Nl. Pastoor Smith 
11.30 uur Mis in de Sint Josephkerk. Pastoor Smith

Kerststal Sint Josephkerk Ma en di 26 en 27 dec 
Op ma 25 en di 26 dec. is de bijna levensgrote Kerststal in 
de Sint Josephkerk te bezoeken tussen 13.00 en 14.00 uur. 
Met erna warme chocolademelk of glühwein! Herensingel 2.

Oudejaarsdag Zat 31 dec.  
* 09.30 uur Mis in de Lodewijkkerk (sint Silvester). 
* 17.00 uur is de Mis in de Petruskerk, de vigiliemis van 
Hoogfeest van 1 jan. Maria, Moeder van God. 

Zo 1 jan. Hoogfeest Maria, Moeder van God 
10.00 uur Hoogmis in de Lodewijkkerk. Lat. 
11.30 uur Hoogmis in de Sint Josephkerk.  
16.00 uur Aanbidding en biecht Lodewijkkerk. 
17.00 uur English Mass Lodewijkkerk.

Kerststal in de Josephkerk
Ook dit jaar is de kerststal in de Sint 
Joseph een doorloop-stal. Er ligt een 
paadje tussen de arriverende wijzen en 
de stal met het Kindje. Dit tussendoor-
weggetje maakt dat de bezoeker niet 
alleen bekijker is, maar deel uit maakt 
van de kerststal. 

Achter ons komen de drie wijzen eraan, 
voor ons staan de herders en schapen 
rond het kribbetje. Het geeft een heel 
ander inkijkje in de kerststal. Bijvoor-
beeld naar de os en de ezel.

Over hen schreef de Origenes al in de 
3e eeuw: “Deze kribbe werd al door de 

profeet aangekondigd, waar hij zegt: 
‘Een rund kent zijn baas, en een ezel 
de krib van zijn meester’ (Jesaja 1,03). 
Het rund is een rein dier, symbool van 
het uitverkoren volk van Israël, en de 
ezel onrein (Deuteronomium 14,03-
08), symbool voor alle niet-joden, de 
zogeheten heidenen. […] 

De ezel kent de krib van zijn meester: 
het is dus niet het volk Israël dat de 
krib van zijn meester kent, maar een 
onrein dier, afkomstig uit de heide-
nen.” Of te wel: de os en de ezel laten 
zien dat Jezus de Redder is van alle 
mensen. 

De tieners naar Volendam
rondleiding door Volendam. Dat was wel mooi 
maar erg nat. Het regende de hele dag. Geluk-
kig nam kapelaan Anton Goos ons mee de toren 
van de oude kerk op. 
Daarna hebben we het toneelstuk gezien dat 
werd opgevoerd door de jongerengroep van 
Heiloo. Het was fijn dat Carlo ons van tevo-
ren uitleg gegeven had. Daardoor en door 
zijn vragen lukte het goed het toneelstuk, dat 
best moeilijk is, te begrijpen. Het gaat over de 
liefde tussen man en 
vrouw, over het hu-
welijk en over of het 

Meestal zijn we met de tienergroep sportief 
bezig, maar op zondag 6 november hebben we 
een cultureel uitstapje gemaakt. We zijn naar 
Volendam geweest voor de uitvoering van “De 
Winkel van de Juwelier”, het toneelstuk dat ge-
schreven is door de heilige paus Johannes Pau-
lus II. 
We begonnen met de H. Mis in Volendam. We 
vielen best wel op met een hele rij tieners voor-
aan in de kerk. Het was heel leuk dat de priester 
ons persoonlijk toesprak en ook de preek aan-
paste aan ons. Hij wist zelfs dat enkele tieners 
net gevormd waren. Na de lunch kregen we een 

mogelijk is dat liefde bestand is tegen de sleur 
van elke dag. We hebben nagedacht over wie de 
Juwelier in het toneelstuk is en wie Adam zou 
kunnen zijn. Het is een heel mooi en diep stuk 
en we raden iedereen aan het een keer te gaan 
kijken of te lezen.
Het was een heel leuke dag, ook omdat we een 
gezellige groep hadden. Wie een keer mee wil 
met de tienergroep kan zich opgeven bij Berna-
dette: 0628549468 Nicolò Ratti

Praying Fathers... 
betekent Biddende Vaders. dat is in het kort wat we doen
Vaders die bij elkaar komen om voor alles te bidden wat hen bezig houdt, wat 
hen lief is, wat ze belangrijk vinden. We maken gebruik van een Praying Fathers-
boekje, zingen samen, luisteren naar een deel van de Bijbel wat een vader uitkiest. 
Op het eind van het gebed is er voor iedere vader de mogelijkheid specifiek voor 
bepaalde personen te bidden die opgeschreven zijn op een papiertje; wanneer een 
vader een keer niet kan, wordt er uiteraard door de andere vaders voor die perso-
nen gebeden. Eens in de 2 weken op dinsdagavond komen we een klein uurtje bij 
elkaar in de Lodewijkpastorie, beginnen circa 20.00 uur.  Iedere keer weer is het 
een mooie en sterke ervaring, om in de vaart der volkeren even stil te staan dat 
we vader mogen zijn, dat we onze vragen mogen delen met elkaar en met God, en 
dat alleen met mannen. 
Voorwaarde om mee te doen: Vader zijn..  Frits Biesjot

Mini-conferentie Missionaire Parochie
de weg naar een missionaire parochie in te 
slaan, op die weg verder te gaan, of die sim-
pelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed 
van de missionaire parochie. Welkom dus aan 
parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan 
bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraal 
werkers, catechisten en pastoraal assistenten.

Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mi-
ni-conferentie Missionaire Parochie gehouden, 
met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na 
de succesvolle gelijknamige conferentie in Breda 
is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te ko-
men voor een dag van inspiratie en ontmoeting. 
Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt 

We hebben als parochie de afgelo-
pen jaren Esterline en Jerome tijdens 
hun middelbare school van pastoor 
Verdieu in de St Joseph parochie in 
Carcasse ondersteund. Dank voor 
al jullie gebed en bijdragen! Jerome 
volgt nu een administratieve studie 
en Esterline studeert geneeskunde. 
Esterline, die met een financiële bijdrage van ons 
alweer tweedejaars geneeskunde is, had een 
prachtige cijferlijst met twee tienen en vijf negens.
We ondersteunen de komende jaren Perjuste 
Robenson. Hij heeft zijn been verloren tijdens de 
aardbeving van vorig jaar, 14 augustus 2021.  Op 

de foto staat hij naast zijn moeder. De 
vader van Perjuste kan helaas niet voor 
hem zorgen. Zijn moeder woont bij een 
andere man om zo voor haar kinderen 
te zorgen. Perjuste heeft twee broers 
en twee zussen. Ze zitten allemaal op 
school. 
Men is op zoek naar een kunstbeen voor 

Perjuste. Naast Perjuste zijn er veel slachtoffers 
van de aardbeving in de parochie. Zo ook is er 
schade aan de school. De situatie in Haïti wordt 
met de dag moeilijker. Door gewapende bendes 
en ontvoerders voelt men zich niet veilig. Met 
onze bijdrage voor Perjuste worden docenten en 

leermiddelen betaald. De Sint-Jozefschool in 
Carcasse is de enige die kinderen opvangt van 
wie de ouders niet de middelen hebben om het 
schoolgeld te betalen. En dat zijn veel kinderen. 
De school heeft 15 docenten met elk een maan-
delijkse salaris van 150 USD. 
Elk jaar is het voor pastoor Verdieu een grote 
uitdaging om de begroting van de school rond 
te krijgen. Helpt u mee? Financiële ondersteu-
ning kan via Rekening: NL57 INGB 0000 6023 
34 ten name van: HHPP OLV Hemelvaart en 
St Joseph, te Leiden o.v.v. Haïti. Alvast dank 
namens pastoor Verdieu en de kinderen die zo 
een kans hebben op scholing! Karin Rood

Nieuwe initiatieven rond missionaire parochie 
in regio Noord

Heb je interesse om mee te gaan, meld je aan bij 
het secretariaat van de parochie. Dan kunnen 
we ons gezamenlijk aanmelden en naar de dag 
toegaan.
Info over locatie en programma: https:// 
missionaireparochie.nl/mini-conferentie- 
missionaire-parochie of de flyer in de kerken.

Het H. Vormsel viering op 5 november in de Petruskerk
14 Kinderen en 4 volwassenen ontvingen het H. Vormsel van onze bisschop. Één 
van de kinderen was helaas in quarantaine. Hierbij de namen van allen die meede-
den met de voorbereidingen: Alexia dos Prazeres Calado, Andreas Veraart, Chiara 
Beenakker, Cristina Ratti, Elias Rohr, Eveline Lubach, Francesco Casasco, Isabel 
Schumacher, Julia Krapels, Julia Krowinkel, Juliette Scholtens, Lamar Abou Samra, 
Levaughn Druppers, Mathijs Elink Schuurman en Meike van Best. Volwassenen: 
Donata Dragonetti, Priscila Horstmann, Jan-Douwe Westhoeve en Koen Klein.
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  Hartebrug, LAM Gods (Antonius en Maria Middelares) en Sint PetrusRegio Zuid Parochiekernen Adres- en bankgegevens zie pagina 14/15
     Eerst aanspreekbare: Marlène Falke, pw

Elisabeth certificaten van het bisdom
Maar liefst drie diaconale projecten werden genomineerd van de Pe-
trus en Paulus parochie voor deze certificaten, die jaarlijks door het 
bisdom worden uitgereikt in de week tussen Sint Maarten en de Hei-
lige Elisabeth van Thüringen, beide diaconale patroonheiligen. Sint 
Maarten kent iedereen, maar de H. Elisabeth is minder bekend. Zij 
was dochter van de koning van Hongarije in de 13e eeuw, trouwde 
heel jong en bekommerde zich tegen de zin van haar man om de ar-
men. Daarvoor verborg ze broden onder haar mantel om deze het 
kasteel uit te smokkelen. 

Toen haar achterdochtige man haar dacht te betrappen en haar vroeg 
haar mantel open te slaan, kwamen er geen broden maar rode rozen 
tevoorschijn! Door dit wonder werd ze gered. Na de vroege dood van 
haar man bleef ze goede werken doen en honderden hospitalen we-
reldwijd dragen haar naam, tot in Leiden (aan de Hooigracht) en later 
Leiderdorp aan toe!
Twee van de drie Leidse 
projecten die in de prijzen 
vielen zijn: de Ouderensoos 
die met grote dank aan 
Leny van Loon elke woens-
dagmiddag al heel veel ja-
ren in de Romanuszaal van 
de Hartebrugkerk gehou-
den wordt en de Vriendjes 
van Franciscus, kinderen 
van 8-12 jaar die met regel-
maat in de Hartebrugkerk 
te vinden zijn. 
Het derde Leidse project 
dat een certificaat kreeg is 
ons project Laudato Si naar 
de bekende encycliek van Paus Franciscus, begonnen in de Regio Zuid 
maar nu uitgebreid naar de hele parochie Petrus en Paulus. 
Op de foto staan naast de bisschop Victoria Twist (r) en Micheline 
Modde (l). 

worden en moest voor de kerst leeg zijn.
Gelukkig kwam de bovenverdieping van 
de Antoniuspastorie aan de Vijf Meilaan 
onverwacht beschikbaar. Dankzij kring-
loopwinkels en giften van (overleden) pa-
rochianen is het appartement, waar pas-
toor Fons Walters vroeger in zijn eentje 
woonde, in enkele dagen ingericht voor 
het gezin. Na de viering van de eerste Ad-
ventszondag is het gezin dolgelukkig ver-

Drie gezinnen van vluchtelingen zijn sinds 1 ok-
tober opgevangen in de Maria Middelareskerk 
aan de Rijndijk/Stevenshof. Ze dreigden in Ter 
Apel buiten te moeten slapen! De gezamenlijke 
Leidse kerken wilden dat met ons Diaconaal 
Centrum De Bakkerij voorkomen. Het COA zorg-
de voor stapelbedden en door tientallen vrij-
willigers is de rest bijeen gebracht en gezorgd 
voor een warme en veilige opvang, 24 uur per 
dag en 7 dagen per week. Het begon met twee 

Kerstactie voor  
Petrusparochianen
Zoals al vele jaren de traditie is, zul-
len de wijkcontactpersonen van de 
Petruskerk in de dagen vóór Kerst-
mis een attentie brengen bij mede-
parochianen die om wat voor reden 
dan ook in de kersttijd extra aan-
dacht verdienen. Mist u de deurcol-
lecte 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-Pe-
trus met vermelding “Kerstactie”. 
We hopen dat we weer op u kun-
nen rekenen.

Samenzang op 17 december 
in de Stevensbloem
Op zaterdagmiddag 17 december gaat een koor 
van parochianen en gemeenteleden kerstliede-
ren zingen in winkelcentrum de Stevensbloem 
middenin de Stevenshof en de tijd van kerstin-
kopen. Het winkelend publiek mag een wens 
ophangen in de meegebrachte kerstboom en 
krijgt een kaarsje mee naar huis om het licht 
verder te verspreiden. De afgelopen keren 
(vóór corona natuurlijk) leverde dat mooie 
gesprekken op met de voorbijgangers. U bent 
welkom om mee te zingen of te komen luiste-
ren van 14.30 – 16.00 uur. We staan gelukkig 
binnen in de passage. Voor thee en warme  
chocomelk wordt gezorgd.

Markt op 18 december voor de 
Adventsactie 

Het thema van de Adventsactie dit jaar is “Ieder kind een 
goede start. Leiden heeft gekozen (zie ook elders in dit 
blad) voor een project in Sierra Leone, een land in West 
Afrika waar veel jonge kinderen sterven aan ondervoe-
ding en infectieziekten. Door het houden van een mark-
tje willen wij in de Hartebrugkerk geld ophalen om de 
mensen daar te helpen door hen voedingsrijke planten 
voor de moestuinen te geven en ook speciale voedings-
middelen voor de ondervoede kinderen. Wij houden het 
marktje op zondag 18 december na de viering van 11.15 
uur. Wij vragen parochianen om te helpen door iets lek-
kers te bakken of iets anders te doneren. Gewoon wat 
kopen bij het kraampje is natuurlijk ook belangrijk voor 
het slagen! Voor meer info: m.elinkschuurman@me.com   

Week van de Eenheid 2023 
Op zondag 15 januari, aan het begin van de jaarlijkse Week van de 
Eenheid van de Christenen, is er om 10 uur een oecumenische vie-
ring in de Antoniuskerk. De Bijbeltekst die landelijk centraal staat 
tijdens deze week komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; 
zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta 
weduwen bij’.  Dominee Bernard Schelhaas en onze eigen pasto-
raal werker Marlène Falke gaan voor.
De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten 
zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Verdeeld-

heid onder christenen verzwakt 
echter de kracht van dat teken 
en versterkt de gebrokenheid. 
Goed leren doen vereist dat we 
ervoor open staan om eerlijk 
naar onszelf te kijken. De Week 
van gebed voor eenheid is het 
ideale moment voor christenen 

Kerstsamenzang op 18 december  
in de Petruskerk 
Na de kerstmarkt in de 
Hartebrugkerk en de 
zondagslunch kan ie-
dereen op zijn gemak 
door naar de Petrus-
kerk, waar om 16 uur 
de traditionele kerstsa-
menzang begint. 
Het is een goede ma-
nier los te komen van 
de dagelijkse drukte 
en stil te staan bij de 
komst van de Heiland 
een week later.

Kindje wiegen
Een mooie viering op Eerste Kerstdag voor jonge kinderen 
vlakbij de kerststal om 12 uur in de Petruskerk en om 13 uur 
in de Hartebrugkerk.

Oud en Nieuw in de Lam Gods 
Er is dit jaar veel om op terug te blikken op 31 december. Dat 
gaat in de Antoniuskerk oecumenisch gebeuren en de vie-
ring begint om 17 uur, zodat de kerkgangers weliswaar niet 
voor het donker, maar wel voordat het (meeste) vuurwerk 
losbarst weer thuis kunnen zijn. 
Na de gebedsviering zijn er natuurlijk oliebollen en appel-
flappen plus een glaasje bisschopswijn. Op Nieuwjaarsdag, 
zondag 1 januari, is er geen vroege viering in de Antonius-
kerk, maar wel in de Hartebrugkerk om 11.15 uur. 

huisd: Moeder Ela, vader Zaxar (spreek 
uit ‘Zaggar’) en de kinderen Daria,  Elvira 
en Hadji. Het nieuwe kerkelijk jaar begint 
goed voor deze vluchtelingen! Geen over-
volle herberg met de kerst waar geen 
plaats is. Dank aan allen die zich hiervoor 
hebben ingezet. Tot de zomer kunnen ze 
daar terecht, want daarna zal de kerk 
verkocht worden. Dus ideeën voor de 
lange termijn blijven welkom!

Pacem in terris / Vrede op aarde – 60 jaar geleden
11 april 1963, midden in de koude oorlog schreef paus Johannes XXIII 
zijn kreet om vrede, de encycliek Pacem in terris. Het was de eerste 
encycliek die niet alleen aan de Katholieken, maar aan alle mensen 
van goede wil gericht werd. De paus wist dat hij ernstig ziek is, hij 
overleed twee maanden later. Dat maakt deze encycliek tot een 
soort testament. In 2023 is het dus 60 jaar geleden maar helaas is 
de oproep nog steeds actueel.

“Alle edelmoedige mensen staan voor een enorme taak, namelijk het 
herstel van de betrekkingen in de samenleving op de grondslag van 
de waarheid, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrijheid; de be-
trekkingen tussen de individuen onderling, tussen de burgers en hun 
eigen politieke gemeenschap, tussen de politieke gemeenschappen 
onderling. Een zeer nobele taak, omdat ze ware vrede kan brengen 
volgens de door God gestelde orde.” (nr 163)

Vluchtelingen blij van de ene kerk naar de andere
gezinnen, eentje uit Azerbeidzjan en eentje uit 
Koerdisch Syrië, elk met drie kinderen. Het laat-
ste gezin kon na enige tijd terecht in de Regen-
boogkerk in de Merenwijk, waar het gastvrij is 
ontvangen. Hun plek werd ingenomen door een 
gezin uit Eritrea dat na enkele weken onderdak 
vond in Breda, dichtbij familie. 
Het gezin uit Azerbeidzjan - dat nadat hun huis 
een paar jaar geleden in de oorlog met Arme-
nië was verwoest naar Oekraïne was gevlucht 

om daar vervolgens opnieuw 
weggebombardeerd te wor-
den - bleef alleen achter, 
onzeker over hun toekomst. 
Moesten ze terug naar ter 
Apel waar de situatie niet 
was verbeterd en de winter-
kou buiten slapen onmogelijk 
maakte? Blijven kon niet, want 
de kerk zou verbouwd gaan 

om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet 
los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de 
bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid 
van christenen stelt ons in staat na te denken over wat 
ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking 
en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Overleden
10 oktober: Jeanette Compier-de 
Ridder  89 jaar (Hartebrug)
29 oktober: mevrouw Jacoba 
Carolina Maria van Wanrooij - 
van Marwijk,  95 jaar (Petrus)
5 november: de heer Gerardus 
van ’t Hart,  92 jaar (Petrus) 
15 november: mevrouw Hermie-
ne Ruitenbach – Slingerland, 
 88 jaar (Petrus)

Banneux en Beauraing – 90 jaar geleden
Velen van ons zijn wel eens in deze bedevaarts-
plaatsen geweest. 
In Banneux verscheen de maagd Maria begin 1933 
acht keer aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco. 
Maria noemde zich “de Maagd der armen”. Telkens 
weer zei Ze: “Bid veel” en Ze beloofde: “Ik kom het 
lijden verlichten”. Mariette, die zich de postbode 

noemde “aan wie de Maagd 
een brief had toevertrouwd”, is 
na een lang leven van gebed en 
offer in 2011 overleden. Elk jaar 
komen duizenden pelgrims om te bidden en Maria’s 
hulp te vragen. In Beauraing verscheen Maria eind 
1932-begin 1933 33 keer aan vier meisjes en een 

jongen. Ook hier zei Ze: “Bid veel”, “Bid altijd.” 
De kinderen zagen Haar met een gouden 
Hart. Haar eenvoudige oproep was gebed en 
bekering en Ze vroeg de kinderen of ze van 
haar Zoon en haar hielden. Ook Beauraing is 

een drukbezochte bedevaartsplaats geworden. 
In januari 2023 is het dus 90 jaar geleden dat deze 
bijzondere gebeurtenissen plaatsvonden. 

mailto:m.elinkschuurman@me.com
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Paus Franciscus nodigt alle jongeren uit voor de Wereldjonge-
rendagen 2023 in Lissabon. De bisdommen Breda, Utrecht, Roer-
mond en Rotterdam organiseren samen de WJD-reis voor jonge-
ren (16-30 jaar). Het programma is breed waarin vieren, bidden, 
zingen, eten, sporten, je geloof verdiepen, samen lol maken en 
nieuwe mensen en culturen leren kennen allemaal een plaats 
krijgen. Paus Franciscus reikte als thema voor de WJD 2023 aan: 
Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1,39). Daarom heeft de 
WJD-reis van de bisdommen als motto: Alegria: Sta op en ga!
Info en aanmelden: https://www.bisdomrotterdam.nl/ 
voor-parochies/jongeren/wereldjongerendagen 

Op 24 november was het gezegende WJD-kruis van de gezamenlijke bis-
dommen een dagje in Leiden in de Petruskerk waar mensen het kruis 

kwamen vereren.

WJD@Home
De WJD@Home worden gehouden op 
Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De 
vorige keer dat de WJD@Home op Ame-
land werden gehouden was in 2022. Er 
waren toen meer dan 100 deelnemers.
Nu zijn de WJD@Home van vrijdagmiddag 
27 januari t/m zondag 29 januari 2023
De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in 
Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude be-
kenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn 
eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het pro-
gramma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.
Info en aanmelden: www.wjd.nl/wjdhome-27-29-januari-2023.

WJDWereldjongerendagen

Activiteitenagenda In de periode van 15 december 2022 tot en met 31 januari 2023

Compendium voor de 
nieuwe evangelisatie
Dit boek geeft een selectie teksten van-
af het 2e Vaticaans Concilie tot en met 
paus Franciscus over allerlei aspecten 
van de evangelisatie en parochiever-
nieuwing. 
We lezen samen teksten hieruit en 
gaan daarover in gesprek, ook met de 
vraag: hoe kunnen we dit in onze paro-
chie verder realiseren. Het boek is op 
de avonden te koop met reductie voor 
10 Euro. 
Di 31 jan, 7, 14 en 21 feb 20.00 – 21.15, 
Steenschuur 17. Door pastoor Smith 
Aanmelding is niet nodig.  JANUARI

Do 12 Bijbeluitleg door Marieke Maes. 
De avonden zijn in de Antoniuspastorie 
van 20-22 uur. 

Wo 18 Vesperviering in kader van 
 week van de eenheid. 

19.00 uur Hartebrugkerk
  Adrienne von Speyr over 
 Johannes van het Kruis 

(zie hiernaast)

 Zo 22 Film en Spiritualiteit: 
 “The Mission” over geloof, bekering
 en de inzet voor wat goed en recht
 vaardig is. Van 12.30 -15.30 uur, 
 Romanuszaal Lange Mare 79. 
 Zelf lunch meenemen. 
 Opgave:m.dehoogh@hotmail.com 

Do 26 Start Zoomserie In de leerschool 
 van de aanbidding. 

20.00 uur via de Lodewijksite 
(zie hiernaast)

Di 31 Samen lezen van het 
 Compendium van de 
 Nieuwe Evangelisatie 

(zie hiernaast) 1e van 4 avonden.

We blijven deze grote mystica en theo-
loge (naast echtgenote, pleegmoeder en 
huisarts) volgen in haar voetsporen van 
grote katholieke mystieken. 
Elke 3e woe 20.15 – 21.30 uur. Via Zoom, 
Lodewijksite. Door pastoor Smith. De 

Er is inmiddels een soort Zoom-biblio-
theek ontstaan van series. Over het 
Onze Vader, Weesgegroet, De geloofs-
belijdenis, de delen van de Mis, Mooie 
en boeiende aspecten van het katholie-
ke geloof … 
Telkens 25 minuten met een power 
point presentatie. 

Laten we ons niet afschrikken door 
het woord ‘theologen’ of door de na-
men van deze geniale denkers! Ze wa-
ren biddende mensen met een eigen 
zending en charisma. Hun diepzinnige 
gedachten zijn ook voor de ‘gewone 
gelovige’ toegankelijk. We zullen enke-
le kerngedachten en -teksten van hen 

eerdere delen zijn terug te zien. Na Hil-
degard, Catharina van Siena en Teresa 
van Avila volgen nu Johannes van het 
Kruis (18 jan), Ignatius van Loyola (15  
febr.), Anna Katharina Emmerich (15 
mrt) en Thérèse van Lisieux (19 april). 

Deze voorgaande series zijn telkens 
terug te zien via Lodewijksite onder:  
Voor het terugkijken van catechese en 
preken op thema klik HIER
De nieuwe serie heet: “In de leerschool 
van de aanbidding.” 
Start do 26 jan. 20.00 – 20.25 uur via 
Lodewijksite.

bestuderen en daarbij telkens de vraag 
stellen: hoe helpen deze mij in mijn  
geloofsleven. Dus geen abstracte trak-
taten, maar levenslessen. Di 28 febr,  
7, 14, 21 en 28 mrt 20.00 – 21.15,  
Steenschuur 17. 
Door pastoor Smith. Aanmelding is niet 
nodig.

 DECEMBER

Do 15 Lectio divina,  samen het zondags-
 evangelie lezen en overwegen. 10.00 –
 11.00 uur, pastorie Lodewijk.

Mooie en boeiende aspecten van het 
katholiek geloof. Zoom 20.00 - 20.25 
via de Lodewijksite. Elke donderdag.

Za 17 De plaats van het Woord 
 in de Eucharistie  (zie hiernaast)

Do 22 Lectio divina  (zie 15 nov).

De plaats van het Woord 
in de Eucharistie
Een meditatieve catechese met 
speelse werkvormen 
Zaterdag 17 december van 13.00 
-16.00 uur 
Aanvang met gezamenlijke lunch 
Locatie: pastorie Sint Petruskerk, 
Lorentzkade 16a Leiden 
Opgave bij pw Marlene Falke-de 
Hoogh (m.dehoogh@hotmail.com)

Adrienne von Speyr (1902 – 1967)

Nieuwe Zoom serie op donderdagavond over aanbidding

Vijf theologen over het lijden van Christus
Newman - Guardini - Bulgakov - Von Balthasar - Ratzinger/Benedictus XVI

Gastvrijheid
Wellicht heeft u de gastvrijheidstest gedaan, die in het vorige num-
mer stond (blz.4)? Gastvrijheid is geen set van handelingen en inge-
studeerde reacties, maar een houding van het hart. En in navolging 
van onze Heer Jezus Christus is het een openheid van hart voor iede-
re mens, vriend, kennis, bekende, onbekende en zelfs vijand! Katho-
lieke gastvrijheid is dus niet alleen bij de kerkdeur zeggen: “Welkom”.
Wellicht heeft u geboord van een wat apart initiatief, dat de “mystery 
guest” heette. Een paar mensen die incognito naar diverse kerkdien-
sten gingen om te zien hoe ‘gastvrij’ het daar was. Het blijft een be-
twistbare actie. Maar het kan ons wel eens achter de oren doen krab-

ben. Misschien vinden we onze eigen kerk heel gastvrij, maar wat ervaren 
onbekenden en nieuwkomers? Als katholiek weten we al sinds de 6e eeuw 
dat wij elke onbekende gast dienen te verwelkomen “door het hoofd te 
buigen of zich plat ter aarde te werpen moet men Christus in hen aanbid-
den, zoals men die ook in hen ontvangt.” (Regel van Benedictus, nr.53). De 
Hebreeën brief schrijft: “En vergeet de gastvrijheid niet; door haar heb-
ben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.”(13,2)
Het komende voorjaar gaan we in de hele parochie bezig met ‘gastvrij-
heid als houding van het hart’. Dat is een mooi begin van de drie jaar die 
we met ons bisdom besteden aan de missionaire parochie.  Pastoor Smith

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

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

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

uitvaartverzorging

dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

Afscheidscentrum Oegstgeest 
Piet Heinlaan 42a
2341 SL  Oegstgeest

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103

2311 JG  Leiden

071 5 12 21 12

Vrijwilligers 
bijeenkomst
Er is in januari 2023 
geen Nieuwjaars-
bijeenkomst zoals 
voor de pandemie 
gebruikelijk was. Het 
verschuiven van de 
parochiemiddag voor 
vrijwilligers naar het 
begin van de zomer is 
goed bevallen. 

https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/wereldjongerendagen
https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/wereldjongerendagen
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wjd.nl%2Fwjdhome-27-29-januari-2023%2F&data=05%7C01%7C%7Cd9d865fe3519435bc89908dad24f4f7b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638053535315783392%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P3OueXu6pYEco%2BzcyCyKcKRrmIYy9kFqw0x0p0cbV3E%3D&reserved=0
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
mailto:m.dehoogh@hotmail.com
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Liturgiekalender Vieringen in de periode van 10 december 2022 tot en met 5 februari 2023

Kapel RK-Begraafplaats 
Zijlpoort, Haven 64
Elke 1e dinsdag Mis om 10.00 u. 10 
jan. (dus een week later!) en 7 feb.
Kapel Roomburgh, 
Hof van Roomburgh 46
Zondagsmis op zaterdagavond 
19.00 uur. Elke dag om 17.00 u. 
een moment van gebed in de ka-
pel. Nachtmis zat. 24 dec. 17.00 u.

Maandag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Dinsdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 16.00  EV Lodewijkkerk
Woensdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
 10.00 EV/WG Goede Herderkerk
 15.30  Aanbidding en biecht 
 16.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
 9.00  EV Lodewijkkerk
Vrijdag
 9.00  EV Sint Petruskerk
 16.00  EV Lodewijkkerk
Zaterdag
 9.30  EV Lodewijkkerk
Zondag
 16.00  Poolse mis
  Sint Josephkerk

Internet Livestream

Andere vieringen

Bij de Lodewijk-, De Goede Her-
der-, St. Jan-, Hartebrug- en 
Antoniuskerk zijn de vieringen 
ook te volgen via livestream.  
Meer info op hun websites.

Liturgische feesten

Blasiuszegen
Op 3 februari is de gedach-
tenis van Sint Blasius. Een 
bisschop-martelaar uit de 4e 
eeuw. Hij genas een kindje 
dat dreigde stikken in een vis-
graat. Daarom wordt hij aan-
geroepen tegen keelziekten. 
Maar de Blasius-zegen, gege-
ven met twee kaarsen tegen 
de keel aan, vraagt ook be-
scherming “tegen alle kwaad”. 
In het weekeinde van 4 en 5 
februari kan deze zegen bij de 
vieringen in regio Noord ont-
vangen worden.

Kerk:
Antoniuskerk 
Boshuizerlaan 13
Secretariaat: 
Boshuizerlaan 13 
2321 SG  Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgods 
leiden.nl
NL09 INGB 0000 5373 57

www.lamgodsleiden.nl

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

www.sintpetrus 
leiden.nl

December

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

 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith
 
 
10.00 EV/KWD Latijn  - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith
 
19.30 EV Latijn - Don Remery
 
 
 
10.00 EV/KWD NL  - Don Remery
16.00 Aanbidding en Biecht
17.00 EV English Mass - F. Lucas
 
10.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith
 
 
10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith
16.00 Aanbidding en biecht
17.00 EV English Mass - pastoor Smith
 
09.00 EV - pastoor Smith

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

09.00 EV - pastoor Smith 

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

19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
19.00 WG - mw Onderwater
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
19.00 WG - mw Onderwater
 
 
 
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
10.00 Oecumenische viering
 Dorpskerk
 
 
19.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 

19.00 EV - pastoor Smith
 
 
 

 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
09.30 WG - PW Falke
 
 
 
21.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
09.30 EV - pater Moons
 
 
 
 
 
 
17.00 Oecumenische viering
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
10.00 Oecumenische viering
 
 
 
 
09.30 EV/KWD - 
 pater Kortekaas
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 

09.30 WG
 
 

 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
20.00 EV - pastor Wessel
 
 
 
11.00 GV - mw. Turk
 
 
 
11.00 Kindje wiegen
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
 
11.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
11.00 WG - diaken Clavel 
 
 
 
 
11.00 WG - mw Turk
 
 
 
 
 

11.00 EV - pater Kortekaas
 
 

 
09.30 WG - Mw. Epskamp
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
19.00 EV/GV - pastor v.d. Helm
21.15 EV - pastoor Smith
23.30 EV - pastoor Broeders
 
09.30 EV - pastoor Broeders
14.00 Kindje wiegen
 
 
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
09.30 EV - pastor vd Bie
 
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
09.30 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
09.30 WG - mw Dingjan
 
 
 
 
 

09.30 EV - pastoor Broeders
 
 

17.00 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 GV - PW Falke
19.30 EV - pastoor Smith
 
 
12.00 Kindje wiegen
 
 
 
 
 
 
17.00 EV  -pastoor Smith
 
 
 
 
 
17.00 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
17.00 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
 

17.00 EV - pastoor Broeders
 
 

 
11.15 EV - pater Moons
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 pater Oude Vrielink
 
 
22.00 EV - pater Moons
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
13.00 Kindje wiegen
 
 
 
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 pastor v.d. Helm
 
 
 
11.15 EV - pater Moons
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 pater Oude Vrielink
 
 
 
11.15 EV - pastoor Broeders
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 pastoor Broeders
 
 
 
 
 
11.15 EV/KWD - 
 pastoor Broeders
 

Januari Januari

Februari Februari

 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
17.00 GV - pastoor Smith
21.00 EV - Don Remery
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
11.30 EV - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 
 
11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 
 

19.00 EV met lichtprocessie 

11.30 EV/KWD - pastoor Smith
 
 

St. Jan’s Onthoofding De Goede Herder H. Laurentius H. Lodewijk St. Joseph St. Petrus H. Antonius Hartebrug
10 za
11 zo
 3e zondag van de advent
 
 
17 za
18 zo
 4e zondag van de advent
 
 
24 za
 
 
 
25 zo
 Hoogfeest van Kerstmis
 
 
26 ma
 2e Kerstdag /H. Stefanus
 
31 za

1 zo
 H. Maria Moeder van God
 
 
7 za
8 zo
 Openbaring des Heren
 
 
9 ma   Doop van de Heer

14 za
15 zo
 2e zondag door het jaar
 
 
21 za
22 zo
 3e zondag door het jaar
 
 
28 za
29 zo
 4e zondag door het jaar
 

2 do   Maria Lichtmis

4 za
5 zo
 5e zondag door het jaar
 

Regio Oost Regio Noord Regio Zuid

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

www.stjosephleiden.nl

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

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

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

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

www.hartebrug.nl

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

www.lodewijkparochie.nl
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www.hhpp-oost.nl/ 
      sint-jan

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

www.hhpp-oost.nl/ 
h-laurentius

http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan
http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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D e  H e i l i g e  F a m i l i e
Net zoals jij en ik hoorde Jezus bij een familie. Zijn 
moeder was Maria en Jozef de Timmerman uit Naza-
reth zorgde als een vader voor Hem. Samen noemen 
we ze de Heilige Familie. Kort na zijn geboorte moes-
ten Jezus en zijn ouders uit Bethlehem vluchten om-
dat Koning Herodes Hem wilde doden. Jozef bracht 
Maria en de baby naar Egypte waar het veilig was. 
Ze kwamen pas terug naar hun eigen land toen de 
koning was overleden.Omdat Jozef altijd goed voor 
Maria en Jezus zorgde en Maria altijd een lieve moe-
der en vrouw was, is de Heilige Familie een voorbeeld 
voor alle gezinnen. De Heilige Familie heeft haar eigen 
feestdag op de eerste zondag na Kerstmis. 

Wat is een engel?
Het woord “engel” 
komt uit het Grieks en 
betekent “boodschap-
per”. Engelen zijn de 
boodschappers van 
God. God zendt zijn en-
gelen uit om de mensen 
bij te staan. Er bestaan 
ook hele speciale bood-
schappers. Dat zijn de 
aartsengelen Michael, 
Gabriel en Raphael. 
In het Nieuwe Testa-
ment, het tweede deel 
van de Bijbel, zijn enge-
len belangrijk. De engel 
Gabriel wordt bijvoor-
beeld naar Nazareth 
gezonden om Maria het 
goede nieuws te ver-
tellen. “Wees niet bang, 
Maria.” zei hij. God 
heeft jou uitgekozen 
om moeder te worden 
van een zoon. Je moet 
hem de naam Jezus 
geven. Hij zal een groot 
man worden en men-
sen zullen hem de Zoon 
van God noemen!”

Het Schaap in de Bijbel
Ga je straks de kerststal opzetten? Als je de kleine fi-
guurtjes uitpakt, kom je zeker de herders tegen. Met hun 
schapen natuurlijk!
De herders waren de eerste mensen die het goede 
nieuws hoorden van de geboorte van Jezus. Ze zaten in 
de nacht boven op de heuvels van Bethlehem de kudde te 
bewaken. Dat was nodig omdat de schapen zich niet kon-
den verdedigen tegen de wilde beesten die rondslopen. 
De herders moesten goed voor hun schapen zorgen door 
ze naar het gras te leiden en van het water te laten drin-
ken. Zoals, in de woorden van de Psalmen God ook voor 
ons zorgt: “De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbre-
ken. Hij brengt mij naar groene weiden, laat mij rusten 
aan het water.”Toen Jezus groot was, vertelde Hij veel 
verhalen over schapen. Zoals over een man die 100 scha-
pen had. Toen één van die schapen was verdwaald, ging 
de man over berg en dal totdat hij het verloren schaap 
terug had gevonden. Toen was het feest! Jezus zei ook: 
“Ik ben de Goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn 
schapen kennen Mij.” 
Vanaf het begin van zijn leven was Jezus verbonden met 
schapen. Zijn moeder Maria heeft Hem vast verteld over 
de nacht van zijn geboorte. Toen kwamen de herders op 
bezoek met hun lammetjes op hun schouders. En de en-
gelen zongen: “Glorie aan God in de hoogste hemel en op 
aarde vrede onder de mensen.”

KINDERHOE
K

ERST 2022

 KERSTAVOND EERSTE KERSTDAG
Joseph 17.00 uur voor gezinnen* 11.30 uur
 21.00 uur 
Lodewijk 19.30 uur 10.00 uur
  17.00 uur English Mass
Petrus 17.00 uur voor gezinnen*
 19.30 uur
Antonius 21.00 uur 9.30 uur
Hartebrug 22.00 uur 11.15 uur
Goede Herder 19.00 uur voor gezinnen 9.30 uur
 21.15 uur
 23.30 uur
Sint Jan 17.00 uur voor gezinnen*
 19.00 uur
Laurentius 20.00 uur 11.00 uur voor gezinnen *
* gebedsvieringen

Tekening: Carel Bruens

Recept voor 
Kerstboompjes:
100 g honing, 150 g suiker, 1 p. vanillesuiker, 
125 g boter, 3-4 eetlepels melk, 400 g bloem ,
1 theelepel gemalen kaneel, 5 g Maizena, 
2 eetlepels cacao, 4 theelepels bakpoeder

Honing, suiker, vanillesuiker, boter en melk langzaam 
verwarmen totdat de suiker en honing opgelost zijn. 
Alles in een kom gieten en af laten koelen. Kaneel 
door de afgekoelde massa roeren met de handmixer 
op de hoogste stand. Bloem, Maizena,  cacao en bak-
poeder mengen en zeven. Twee derde hiervan op 
middelste stand van de mixer door de massa men-
gen. De rest van het bloem op het aanrecht verdelen 
en samen met de pap tot een deeg kneden. Indien 
nodig het deeg nog een tijdje in de koelkast leggen. 
Het deeg op het aanrecht uitrollen en kerstboom-
pjes met behulp van vormpjes uitsteken. De kerst-
boompjes op een bakplaat met bakpapier leggen en 
10 – 15 minuten bij 160 graden (hete lucht, voorver-
warmd) bakken.

Veel meer van 
deze kleurplaten 
en recepten zijn 
te vinden op de 
website van de 
kinderhoek: www.
kinderhoekrdk.nl

http://www.kinderhoekrdk.nl
http://www.kinderhoekrdk.nl

