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“Wij zijn dragers van de boodschap van
hoop en toekomst”
Op zaterdag 31 augustus is tijdens een feestelijke viering
in de Sint Petruskerk de aftrap van het Laudato Sí-jaar
van Regio Zuid. Zondag 1 september volgen de
Hartebrug en de Lam Gods: zondag 1 september is door
paus Franciscus uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor
de Zorg voor de Schepping.
Op 1 september ’s middags zijn allerlei activiteiten rond dit thema in de
Antoniuskerk. Ook komen er door het
hele jaar heen vieringen, lezingen,
wandelingen en andere activiteiten
voor jong en oud. Daarnaast is het
zaak om na te denken hoe we zelf, als
individuen en als gemeenschap ons
eigen steentje kunnen bijdragen aan
de zorg voor de schepping. Tijdens
de Regio Zuid-bijeenkomst van 30
maart zijn al tientallen ideeën voor
het Laudato Sí-jaar geopperd.

“Zorg voor Zijn Huis”
Laudato Sí zijn de eerste twee woorden van het Zonnelied waarmee de
H. Franciscus God lof en dank zegt
voor alle Schepselen. Het zijn ook de
eerste woorden van de Encycliek van

paus Franciscus. Een Encycliek die volgens zijn eigen
zeggen gaat over “de verzorging van het gemeenschappelijke huis”. Over dit huis van
ons zegt de paus dat het
“wordt geruïneerd en dat
doet iedereen pijn, vooral de
armsten.” Het is daarom dat hij een
beroep doet op onze verantwoordelijkheid om “op basis van de taak die
God de mens in de schepping heeft
toegewezen: de ‘tuin’ waarin Hij hem
heeft geplaatst te verzorgen en
onderhouden”.

We moeten van ons laten horen
Met Laudato Sí gaan we een jaar lang
in Regio Zuid aan de slag. Aan het
begin van zijn leven hoort de

Gewijzigde openstelling Centraal Secretariaat
Van maandag 8 tot en met 21 juli is
het Centraal Secretariaat van onze
HH. Petrus en Paulus open op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. Tussen
maandag 22 juli en 11 augustus is
het Centraal Secretariaat geslo-

ten. Van maandag 12 tot en met 18
augustus is het weer open op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen
van 9.30 tot 11.30 uur. Vanaf maandag 19 augustus zijn de openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

© Kerknet.be

Laudato Sí-jaar van start in Regio Zuid

Paus Franciscus geeft, in een brief voor
de Wereldgebedsdag voor de Schepping in
september, een aanvulling op zijn Encycliek
‘Laudato Sí’. Hierin staan praktische tips
voor de zorg voor de aarde, die ons door God
is toevertrouwd. Hij besluit zijn brief met
het volgende gebed:

De tekst van de brief van de paus kunt u
onder meer vinden op www.kerknet.be/
kerknet-redactie/nieuws/elke-mensgeroepen-tot-zorg-voor-de-aarde.

H. Franciscus Jezus hem vragen om Zijn
Huis te herstellen. Die oproep ligt er ons
inziens ook in Leiden. Dit willen we doen
door daadwerkelijk aandacht te vragen
voor de zorg voor de schepping en Godsschepselen maar ook voor Zijn Huis.
De fusie in 2012 heeft grote veranderingen
teweeggebracht. Die hebben ons naar binnen doen keren, we moesten immers de
parochie op orde krijgen. Nu wordt het de
hoogste tijd om weer naar buiten te keren,
van ons te laten horen. Niet om onze kerken vol te krijgen maar wel om blijk te geven dat wij dragers zijn van een geweldige
boodschap van hoop en toekomst.

Marlène Falke-de Hoogh,
pastoraal werker

Thema
‘Waar leeft
de Kerk’?

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Waar leeft de Kerk?
		 – Digitale evangelisatie

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de
lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. 06 82 14 70 91.
Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Sophie
van der Steur, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden. Andere openingsuren in de vakantieperiode, zie pagina 1.
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB
Leiden, 06 53 24 91 87 of pwmarlene Falke@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres:
Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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In deze jaargang van
Rondom de Kerk belichten we plekken waar
de Kerk leeft.
In dit nummer:
www.Jesus.net

De Kerk is, zoals de H. Augustinus mooi aangaf,
als een boom met haar wortels in de hemel. Dat
wil zeggen, dat de Kerk haar voeding krijgt van de
drie-ene God Zelf. Daardoor kan Zij vrucht dragen
en ons met de levende God verbinden.

‘Code rood’ in onze Kerk
Zaterdagavond 8 juni mochten we onze bisschop Van den Hende weer verwelkomen in een sfeervolle en bomvolle Petruskerk om Eucharistie met
ons te vieren en onze Vormelingen de handen op te leggen en te zalven.
De bisschop verwees naar ‘code rood’,
de liturgische kleur van Pinksteren,
van de heilige Geest met Zijn vuur,
kracht en vooral liefde. Die dag was
het ook stormachtig weer… We zijn
dankbaar voor de 29 tieners en 6 volwassenen die we hebben mogen begeleiden op hun geloofsweg naar het H.
Vormsel toe. Veel dank aan de Vormselmedewerkers, de celebranten, de

ouders, kosters, het Magnificat-gelegenheidskoor, het Are-you-readyteam en aan de heilige Geest, voor
alles wat Hij doet. We wensen de Vormelingen en hun families de verder
groei van de vruchten van de Geest
toe en kijken al weer uit naar de volgende lichting vormelingen in 2020!
Bas van Pampus, pastoraal werker

Kinderherdenkingsdienst Zijlpoort
Zondag 30 juni om 15.00 uur is een
speciale kinderherdenkingsdienst
op Begraafplaats Zijlpoort. Voor deze
dienst zijn speciaal directe familieleden uitgenodigd die een kind verloren hebben. Met elkaar denken wij
aan de mooie herinneringen aan deze
jonge dierbaren, maar delen wij ook

het verdriet dat diepe wonden slaat
als je een kind, kleinkind, broertje of
zusje verliest. Pastoor Smith is voorganger in deze viering van gebed en
herdenken. Er is muzikale omlijsting
door operazangeres Franciska Dukel
met begeleiding van Johannes Boer.
U bent van harte welkom.

Open Monumentendagen
Tijdens de Open Monumentendagen
2019 op zaterdag 14 en zondag 15
september, met als thema ‘Plekken
van Plezier’, zijn weer enkele gebouwen in onze parochie open.
Zo zet de Laurentiuskerk in Stompwijk
op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur zijn
deuren open. (Zie ook pagina 11, red.) De Goede Herderkerk is, mede in het kader
van de Kunstroute, georganiseerd door de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude,
open op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur voor
bezoekers. In Leiden is de Maria Middelareskerk, een belangwekkend voorbeeld
van architectuur uit de zgn. wederopbouwperiode, te bezichtigen op zaterdag van
12.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook de voormalige RKLeesbibliotheek op Steenschuur 17 is zaterdag van 12.00 tot 17.00 en zondag van
10.00 tot 17.00 open. Meer info voor Leiden op openmonumentendagenleiden.nl.

De Kerk, althans de strijdende Kerk,
is vervolgens hier op aarde aanwezig.
Zij is ín de wereld, maar niet ván de
wereld, want haar wortels zijn in de
hemel. Dus de Kerk maakt deel uit
van deze maatschappij. Heel duidelijk is dit zichtbaar in haar aandeel in
de sociale media. Wereldwijd zijn er
heel wat katholieken actief op internet. In het beste geval doen ze dit om
te evangeliseren, want er zit ook een
boel onzin tussen met de vaak erg
voorspelbare ‘eindtijdboodschappen’
en hoogmoedige betweterij.
In Nederland lopen we in de internet
evangelisatie nog een beetje achter.
Gelukkig zijn er broeders en zusters
uit de protestantse en evangelicale
richting, die ons op weg helpen.

krijgt binnenkort een
andere naam,
want deze
naam is wat
vreemd. In het
najaar komt
ook voor zoekende, praktiserende
jongeren de cursus ‘FollowGodsVoice’
beschikbaar, de basisstappen voor
een roepingen-onderscheiding. De
kracht van deze beide cursussen ligt
in het feit dat elke deelnemer via de
website wordt begeleid door een eigen
katholieke gesprekspartner/coach.
Het is dus ‘maatwerk’.

Bomvolle Laurentiuskerk

Eén van de
voor de Kerk belangrijk dit medium
te benutten. Maar dan wel zoals we vele bemoedibij www.Jesus.net ook zien, in ge- gende beelden
hoorzaamheid aan Hem, in dienst- op Jesus.net.
baarheid. Het blijft uiteindelijk een
‘methode’. En een methode brengt
niet de heropleving van de Kerk. Dat
doet Jezus samen met mensen die
Hem gehoorzamen en zich inzetten
voor de evangelisatie.
Pastoor Smith

Zie verder: www.hoevindjeGod.nl en
Maandag 20 mei vierde www.Jesus.
net haar tienjarig bestaan. De
www.jesus.net/celebration-2019
Tien jaar www.Jesus.net
Laurentiuskerk in Rotterdam was
bomvol met mensen uit zo’n 31 lanTien jaar geleden werd www.Jesus.
net opgericht. Initiatiefnemers
den. Via een livestream werd er in
kwamen uit Nederland en Frankrijk. de hele wereld meegekeken. Mooie
Inmiddels is deze organisatie in con- getuigenissen uit VS, Rusland, Afrika
tact met 85 partnerorganisaties in de en India: mensen vertelden hoe ze via
hele wereld. En het is indrukwekkend internet Christus hadden gevonden.
In landen waar de christenen niet
om te zien wat er allemaal gebeurt.
openlijk hun geloof mogen belijden,
Alle internetmogelijkheden worden
zomer en vakantie
benut om het Evangelie te verkondi- ontstaan ‘digitale gebedsgroepen’.
ze horen bij elkaar
Het was
wij maken onze plannen
gen. Cursuseen mooie
zoals ieder jaar
sen in 34 talen
ingetogen
als Arabisch,
avond, met
vakantie betekent: vrij zijn
Chinees,
evangelicale
even weg van alle zorgen
Maleis …
‘krakers’ die
doen waar je zin in hebt
Zoveel mogeluid en met
verlangen naar de dag van morgen
lijk door menopgeheven
sen uit die
handen
ook meer tijd om te mediteren
landen opgemeegezonof voor een extra gebed misschien
zet, maar met
genieten van Gods prachtige natuur
de morele en
den werden.
er is zoveel moois te zien
technische ondersteuning van www. Toch geen triomfalisme, geen succesJesus.net. Het ‘hoofdkwartier’ zit
verwachtingen of ‘cijfertjes’ voor de
ver weg of dichtbij huis
nota bene in ons bisdom, in de
toekomst. De wereld is verslaafd aan
dat is om het even,
groei, christenen niet.
Watertoren in Rotterdam.
overal kunnen wij onze vakantie
Het Katholiek Alpha Centrum is al
zinvol en dankbaar beleven
vanaf het begin een van de partners. Internet heeft vele gezichten. Maar
De cursus ‘WaaromJezus-katholiek.
aangezien de opgroeiende generaties
José Simons-Castelein
nl’ is ontstaan dankzij hen. De cursus in een internetwereld leven, is het

In gedachten
Vakantietijd
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Secretariaat: Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Woondromen waarmaken

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor

P A S T O R A A L

T E A M

Quo vadis, domine?

Wijnranken aan die ene wijnstok,
Jezus Christus

Misschien denken we meteen aan die prachtige
oude film? Het (dikke!) boek van de auteur
met de lastige naam Henryk Sienkiewicz wordt
nog steeds gelezen. Het betekent: Waar gaat Gij
heen, Heer? Een prachtige vraag.

Als nieuw bestuurslid aan mij de eer om dit keer
een artikel te schrijven namens het parochiebestuur. Als eerste schiet in mijn hoofd de verbazing
en verwondering over de vele mooie activiteiten
en de vele actieve vrijwilligers! Onze parochie is
een gemeenschap met plannen en met uitdagingen, waar we samen met alle parochiekernen een
plek mogen zijn en blijven voor jong en oud.

een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

Basisscholen
RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44
St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
F i d e s m a ke l a a r s

‘t Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50

f idesmakelaar sleiden.nl

Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58

Koopmans

De Singel | Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24

BELAST NGADVIESBUREAU
		
voorschoten

De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88

TEN EN
BELASTINGAANGIF
BELASTINGADVIES
RTICULIEREN
SPECIAAL VOOR PA

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

Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Het Avontuur | Het Veldboeket 1 | 2381 JK Zoeterwoude | T 071 580 15 05
PC
De Springplank | Bonaireplein 4 | 2315 HG Leiden | 071 522 11 10
Leidse Houtschool | Adriaan Pauwstraat 1 | 2334 CG Leiden | 071 519 08 08
Joppensz | Van Vollenhovenkade 15 | 2313 GG Leiden | 071 513 09 58
De Zijlwijk | Schaduwpad 1 | 2317 VX Leiden | 071 523 34 24
De Zwaluw | A. Kleijnstraat 8 | 2331 DV Leiden | 071 572 26 75
De Ley | Kiljanpad 2 | 2321 SK Leiden | 071 572 21 41

Misschien is het geen ‘zomerkost’, maar in een
korte catechese-serie is afgelopen maanden wat
stil gestaan bij de crisis in de Kerk. Aan de hand
van wijze denkers, zoals kardinaal Sarah, werd
geconstateerd, dat deze crisis niet losstaat van
een grotere crisis die de hele wereld treft. En die
crisis wordt getypeerd als een ‘identiteitscrisis’.
Europa weet niet meer wat haar wezen is en valt
uiteen door egocentrische bewegingen. De mens
weet niet meer wie hij of zij werkelijk is en laat
zich leiden door vermaak en waan van de dag. Veel
katholieken
weten niet meer
wat katholiekzijn is en eisen
dat de Kerk zich
aanpast aan de
tijdsgeest.

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo

De identiteit
van de Kerk is
Christus

RK Bonaventuracollege
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66

GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

PC Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12
Vmbo Boerhaavelaan |Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071-517 17 55

OOSTERLOOSTRAAT 12 
2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

Samen aan alles gedacht!
071 513 69 49
Dag en nacht bereikbaar

Uitvaart Zorgcentrum Leiden
is houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
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Mirella

Peter

Lange Mare 69, 2312 GR Leiden

www.uzleiden.nl

Misschien laat
de Heer de crisis toe, om ons
op een punt te
laten belanden,
dat we toegeven
niet meer te weten hoe verder te gaan. De identiteit van de Kerk is
natuurlijk Christus, waarlijk God en waarlijk mens.
Hij is ook de identiteit van de hele wereld en van
iedere mens afzonderlijk. Zolang we niet vragen
Quo vadis, domine? zijn we om met de paus te spreken “werelds” bezig.

Mijmeren over wezenlijke zaken

• Opbaren thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Vooraf vastleggen van uitvaartwensen
• U kunt bij ons ook terecht met iedere natura uitvaartpolis

Margaret

Marcel

Carola

Pim

P A R O C H I E B E S T U U R

Doorgaans nemen we geen tijd om eens rustig te
mijmeren over wezenlijke zaken. Mogelijk wel in
de zomermaanden. En misschien is het nadenken
over de situatie in wereld, Kerk en eigen (geloofs)
leven, dus juist wél ‘zomerkost’. Vooral omdat het
ons kan terug brengen bij de deugd van de hoop.
Als we Christus (blijven) volgen, kan het nieuwe
Pinksteren doorbreken. Vandaar deze eeuwenoude
actuele vraag: Waarheen wilt Ge dat we gaan, Heer?
Waarheen gaat Gij, Heer? Quo vadis, Domine?
Pastoor Smith

Nieuwe plannen
Deze veelvoud aan activiteiten doet me denken aan een van de mooie
passages uit de Bijbel, waarin wordt gesproken over de ware wijnstok
(Jezus) en de wijnranken die rijkelijk vrucht mogen dragen. Wij als gelovigen en bestuur kunnen goede initiatieven en projecten ontplooien, die
een mooie nieuwe toevoeging zijn voor onze parochie en voor de Kerk als
geheel. Een voorbeeld is de verbouwing van het pand aan de Steenschuur
naast de Lodewijkkerk, waar het Babyhuis moet gaan komen. En het plan
om het pand naast de Josephkerk een toekomst te geven na verbouwing.

Vruchtbare projecten
Een van de projecten waarmee vooral de penningmeesters zich mee bezighouden is het invoeren van het Exact Online programma. Dit landelijke
programma betekent een verdere automatisering van de financiële administratie. Penningmeesters uit de kernen zijn bezig om dit nieuwe
programma stapje voor stapje in te voeren. Ook komt dit jaar een nieuw
systeem voor de ledenadministratie (Docbase). Zo kunnen we een meer
efficiënte administratie gaan voeren.

We mogen trots zijn
Als bestuur mogen wij, evenals het Pastoraal Team, alle medewerkers,
vrijwilligers en parochianen, onze tijd en energie inzetten om niet
alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst een krachtige en bloeiende parochie te zijn en te blijven. Een parochie waar we allemaal heel
trots op mogen zijn.
Ik wens u allen een vruchtbaar jaar toe, waarbij we ons geloof, ons vertrouwen en onze toewijding mogen laten groeien als wijnranken aan die
ene wijnstok, Jezus Christus.
Saskia van Grieken, penningmeester, HH. Petrus en Paulusparochie

Saskia van Grieken stelt zich voor
Ik ben 50 jaar, alleenstaand en woon in Leiderdorp. Vroeger werkte ik in de bancaire sector, voornamelijk als kredietanalist. Nu zet ik mij als vrijwilliger graag
op diverse gebieden in. In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur met mijn
hond Sep. Op zondag ben ik meestal te vinden in de Josephkerk, in deze geloofsgemeenschap voel ik me thuis. Regelmatig bezoek ik ook de Onze Lieve
Vrouwe Abdij te Oosterhout, een soort tweede thuis voor mij. De stap naar het
bestuur begon vorig jaar, toen ik een artikeltje las in de Rondom de Kerk over
een te vestigen kloosterorde. Met veel enthousiasme heb ik toen pastoor Smith
een bericht gestuurd om daar eens over te praten. Nu enkele maanden later
mag ik als extra penningmeester een steentje bijdragen aan het bestuur. Mijn
financiële werkervaring komt hierbij goed van pas. Ik verheug me op een lange
en vruchtbare samenwerking!

www.petrusenpaulusleiden.nl
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O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

H. LODEWIJK

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden,
071 521 81 13.
Bank: NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden,
071 – 513 07 00. Kopij-adres: lodewijkparochie@gmail.com.
Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden.
Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

15 augustus O.L. Vrouw
Tenhemelopneming

Door Jezus te brengen, brengt de Maagd
Maria ons ook nieuwe vreugde vol betekenis;
Zij brengt ons een nieuwe bekwaamheid om
de meest pijnlijke en moeilijke momenten gelovig te doorstaan; Zij brengt ons de bekwaamheid barmhartig te zijn, elkaar te vergeven, te
begrijpen, te steunen.
Maria is een voorbeeld van deugden en geloof.
Als wij Haar vandaag schouwen bij Haar tenhemelopneming, bij de definitieve vervulling van
Haar weg op aarde, danken wij Haar omdat Zij
ons steeds voorgaat op de pelgrimstocht van
het leven en het geloof. En vragen wij Haar ons
te behoeden en te steunen; dat wij een sterk,
blij en barmhartig geloof mogen hebben; dat
Zij ons helpt heilig te zijn om Haar ooit in het
paradijs te ontmoeten.
Paus Franciscus uit zijn Angelus van 15 augustus 2017. We vieren dit Hoogfeest bij de Vigiliemis op woensdag 14 augustus om 19.00 uur.

Doop, 1e Heilige Communie en
Vormsel…
Oswald
Darryl
Antonius Servatius
ontving
deze
drie
initiatieSacramenten in
twee weken!
Bas van Pampus
heeft hem hier
op voorbereid. De
Doop vond plaats
op dinsdag 28
mei, de 1e H. Communie op zondag 2 juni en
het H. Vormsel op zaterdag 8 juni.

Zoek de verschillen
In de zomermaanden zullen er
een paar kleine veranderingen
in de kerk plaatsvinden. Niets
schokkends. Meer terug naar
zoals het eertijds bedoeld was
door de architect. Na de zomer
is het dus een beetje: zoek de
verschillen. Hierbij een plaatje
van de huidige voor-zomerse
situatie.

Regio Noord

Levenslessen van Jean Vanier, Stichter van de Arkgemeenschap
Wereldwijd zijn er Arkgemeenschappen, kleine dorpjes waar gehandicapten samenwonen met degenen
die voor hen zorgen. De stichter Jean
Vanier overleed op 7 mei, 90 jaar
oud.
Een paar maanden voor zijn dood
reikte hij 10 levenslessen aan.
In het Nieuwe Testament is de liefde
het belangrijkste gebod: God liefhebben en de naasten, zoals Jezus ons heeft
liefgehad.
Jean Vanier liet zijn gedachten gaan over
kwetsbaarheid, ouder worden, succes, luisteren, angst en liefde.
Naar aanleiding hiervan heb ik onderstaande
adviezen eruit gehaald en bewerkt:
● Accepteer de kwetsbaarheid van het
lichaam. Je wordt geboren in zwakheid en zo
sterf je ook.
● Spreek over je emoties, houd de realiteit
voor ogen en sluit je niet af bij tegenslag.
Breng het bij Jezus.
● Wees niet bang, want van succes hangt niet
je hele leven af. Wees niet bang voor ziekte
en zwakheid, want God houdt van iedere mens
zoals hij is.
● Vraag je partner of mensen om je heen:
‘Hoe gaat het?’ Denk niet alleen aan jezelf,
maar vraag ook eens: ‘Wat heb je nodig?’
● Kijk niet zoveel naar je telefoon. Ben
je in staat naar anderen te luisteren en open te
staan voor hen?
● Vraag eens aan mensen: ‘Zeg me waar
je pijn zit, waar je hart sneller van klopt, wat
je verlangens zijn.’
● Waar sta je zelf? Waarom ben je geprikkeld, waarom stil? Waarom vlucht je weg in je

Open Lodewijkkerk op zaterdagen en toren beklimmen
gedachten. Probeer je grootste angst te ontdekken. Vraag God hierover om hulp.
● Stop vooroordelen, maar ontmoet mensen.
We leven in een cultuur van ‘mijn’ groep, ‘mijn’
partij, ‘mijn’ dit en ‘mijn’ dat. Wees vrij om
anderen te ontmoeten, mensen die misschien
anders zijn.
● Erken je diepste verlangen naar liefde en
naar God.
● Vergeet niet dat je zult sterven op een dag.
Je bent niet God, maar gewoon een mens, die
zal sterven, zoals alle mensen. Denk ook eens
na over de dood, over het eeuwig leven en het
leven bij God.
Deze levenslessen kunnen je misschien inspireren, hulp bieden in het leven en de woorden
‘houden van’ een diepere betekenis geven.

Annelies Cremers

Extra aandacht voor
6 juli

Pater Pio gebedsgroep
(niet in aug. wel op 7 sept.)
7 juli Mis met alle koren, afsluiting
seizoen
14 aug 19.00 uur Vigiliemis van het Hoogfeest O.L. Vrouw Hemelvaart

Vaste Missen
Zondag
11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst,
crèche-ruimte en erna koffie
17.00 uur Poolse Mis

Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 – 18.50 uur
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Regio Noord

Op de zaterdagmiddagen in de maanden juli en augustus is de Lodewijkkerk open van 13.00 tot
15.00 uur. Voorbijgangers kunnen dan even binnen lopen en ‘in één blik’ zien hoe mooi de kerk
is. Elk uur zullen twee gastvrouwen/-heren de bezoekers verwelkomen en indien gewenst wat
vertellen over kerk en geloofsgemeenschap.
Op zaterdag 17 augustus zal ook de toren open zijn. Leiden van op zekere hoogte.

Tien Vrome Vakantie Tips (TVVT)
“Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij
heeft zorg voor u.” (1 Petrus 5,7)
● Zoek tijdig na waar u in de buurt van uw
vakantieadres op zondag (zaterdagavond)
naar de H. Mis kunt gaan.
● Kijk of er op de reisroute een bedevaartsplaats
is, hoe klein ook. De heilige daar wacht op u.
● Gaat u een eindje wandelen, neem dan de
Rozenkrans in de hand en het gebed op de
lippen. Verkwikkend naar lichaam en ziel.
● Neem boeken mee en/of mooie films (bijv.
over uw jaarheilige), die uw geloof verdiepen.
● Voordat u een afstand gaat reizen, maak het
Kruisteken en vraag uw Engelbewaarder uw
gids te zijn (naast de H. Christoffel).
● Als u ergens in een kerk bent, groet dan
eerst de Eucharistische Jezus, alvorens het
mooie (oude) gebouw te gaan bekijken.
● Een kaarsje opsteken, misstaat niemand. We
kunnen dan ook bidden voor de mede-parochianen en leden van het parochieteam.
● Mopperen op het weer, verandert het weer
niet. Laten we de Heer danken voor het goede
dat Hij ons elke dag geeft.
● “Laat in welk huis gij ook binnengaat uw
eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!” (Lucas
10,5)
Pastoor Smith
●

op de zondagen gaan wel gewoon door, en
met de andere katholieke kerken in Leiden is
er gelegenheid genoeg om elke zondag (zaterdagavond) naar de Mis te gaan.
Dus de laatste Engelse Mis is op zondag 7
juli. De eerste Engelse Mis na de zomer is op
zondag 1 september.

Het nieuwe gezinsteam
Binnen de parochie worden regelmatig activiteiten voor gezinnen georganiseerd, zoals
de lunch op de laatste zondag van de maand,
‘muziek op schoot’ voor peuters en koffie met
inleiding voor de ouders. Deze activiteiten
werden afgelopen jaren georganiseerd door
Pauline, Petra, Caroline en Margaretha. Wij
bedanken hen voor al hun inzet! Inmiddels
hebben zij het stokje doorgegeven aan een
nieuw team: Wies, Elisabeth, Annamaria en
Margaretha; zij zullen zich in het volgende
nummer aan u voorstellen!
Houd de website van de Lodewijk en de Rondom De Kerk in de gaten om op de hoogte te
blijven van de activiteiten voor gezinnen.Margaretha Mijhad

Eindelijk is de nieuwe hoed van Sint Jacobus
gezegend en wel op zaterdag 8 juni. Het hele
beeld is opnieuw gezegend, na een grondige
opknapbeurt. Zo kan de Apostel weer bidden
voor al de passerende mensen, en degenen,
die de kerk inkomen, begroeten.

Extra aandacht voor
6 juli

Pater Pio gebedsgroep (niet in aug.
wel op 7 sept.)
6 juli Parochie brunch
2 juli en 6 aug. bezinningsavond Opus Dei
dames
15 aug. Hoogfeest O.L. Vrouw Hemelvaart
17 aug. Open kerk met Open Toren
(zie boven)

Vaste Missen
Zondag

10.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

Hoogmis Latijn of Latijn / Nl. met
kinderwoorddienst en erna koffie
Aanbidding en biechtgelegenheid /
Adoration and Confession*
English Mass*

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

Eucharistische aanbidding
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Geen Engelse Mis in zomerweken
Hoewel de periode steeds korter wordt, is er
in de zomermaanden tussen 8 juli en 31 augustus geen Engelse Mis om 18.00 uur. Ook
geen aanbidding en biechtgelegenheid. De
Ochtendmissen in de Lodewijk en de Joseph

Een gezegende hoed

14.00 – 23.00 uur
7.00 – 14.00 uur
17.00 – 18.00 uur*

Biechtgelegenheid
Wies, Margaretha, Elisabeth, Annamaria

Zondag
17.00 – 17.45 uur*
* 7 juli laatste keer - 1 sept. start dit weer

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
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Regio Oost

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: hulst.zw@gmail.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

S I N D S 19 3 5

www.zirkzeewonen .n l
Begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, Leiden

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

Gedenkmuur voor urnen

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Voor alle gezindten
Diverse sfeergebieden om eigen plek uit te zoeken
Graf reserveren bij leven
Budgetgraven en keldergraven
Urnenmuren, urnengraven, urnenkelders
Verscheidene strooivelden
Openlucht-aula
Rouwsteiger voor uitvaart over water
Moderne aula’s en koffiekamers
Wandelpark met natuur- en kunstroutes
Theehuis Veldheim dagelijks geopend

Foto: buro JP

Eerste heilige Communie

Op zondag 26 mei hebben veertien kinderen
uit parochiekern De Goede Herder hun Eerste
heilige Communie gedaan. Aan de hand van
het thema ‘Samen als een regenboog’ hebben zij zich vanaf december 2018 met grote
regelmaat voorbereid op dit bijzondere feest.
In een drukbezochte kerk hebben wij dit vanaf
11.30 uur met een mooie dienst samen mogen
vieren met zang van het Kinderkoor. Afonso,
Agata, Antoine, Bram, Danique, Elisa, Fabio,
Hannah, Jana, Jesse, Levaughn, Louise, Milou
& Myomi: namens de werkgroep Eerste heilige
Communie en alle parochianen van De Goede
Herder, van harte gefeliciteerd!

René Souillé

Goud voor Lia Out

De medewerkers van Rhijnhof denken graag mee
over wensen voor begraven en asbestemming.
071-532 06 09 (keuzemenu toets 2)
info@rhijnhof.nl - www.rhijnhof.nl

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net
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BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

Crematie- en uitvaartverzorging
Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Jaarlijks is in het eerste
weekend van juni het
Nationale Jongerenkorenfestival in het Brabantse
Rijsbergen. Dit jaar voor
de 30e keer. Het was een
geweldige editie! Het
thema van het festival
was ‘Let’s celebrate!’ En
gevierd is er zeker! Na
een feestelijke opening
startte de competitie
zaterdag in de Sint Bavokerk. Koren uit het hele land zongen na een
inzinglied 3 liederen die werden beoordeeld
door een deskundige jury. Na een feestavond
op zaterdagavond waren alle koorleden op
zondagmorgen al vroeg in de kerk voor de
H. Eucharistieviering. Daarna ging de competitie verder waarbij ook ons nog jonge Tienerkoor mocht laten zien wat het waard was.
Onder leiding van Veronique en met Thijs van
der Hulst aan de toetsen maakte het koor veel
indruk door zang en presentatie. Het juryrapport roemde de wijze waarop de mensen in de
kerk geraakt werden door hun teksten en muziek. Het leverde niet alleen een prachtige 4e
plaats op in het eindklassement maar ook, net
als in 2018, de prijs voor het koor met de beste
liturgische uitstraling! De prijs werd met lovende woorden overhandigd door Mgr. De Jong,

Agenda

Vieringen

Openingstijden:
Kantoor: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
Theehuis Veldheim: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
(Theehuis opent 10.00) Zondag van 11.00 tot 17.00

Echt iets lekkers!

Tienerkoor wint
liturgieprijs

Zondag 9.30 uur in de Goede Herderkerk.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in het atrium naast de kerkzaal.

Door-de-weekse vieringen
Tijdens de viering van Hemelvaart in De Goede
Herderkerk op donderdag 30 mei, verzorgde
het Dames- en Herenkoor de muzikale ondersteuning. Een van de koorleden, Lia Out, is al
ruim veertig jaar actief als sopraan. Ook verrichtte zij lange tijd allerlei bestuurstaken. Pastoor Broeders sprak lovende en waarderende
woorden en spelde Lia vervolgens de eremedaille in goud van de Gregoriusvereniging op.
Na overhandiging van de bijbehorende oorkonde en een prachtig bos bloemen werd de
jubilaris toegezongen door alle kerkgangers.
Dank je wel en proficiat, Lia!

Woensdag 10.00 uur in de Mariakapel
Woord- en gebedsdienst.
Op de tweede woensdag van de maand
10.00 uur Eucharistieviering. Daarna is tot 12.00
uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in het atrium
naast de kerkzaal in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de
H. Communie gebracht naar mensen die niet meer
regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 6 juli en 3 augustus. Voor

hulpbisschop van Bisdom Roermond, die met
zijn toespraak veel enthousiasme losmaakte
bij de jongeren in de kerk. Wij zijn trots op ons
Tienerkoor en feliciteren hen van harte!

Parochiestartdag 2019
Na de zomervakantie vindt op zondag 22
september de jaarlijkse Parochiedag van
De Goede Herder plaats. Uiteraard beginnen
we met een H. Eucharistieviering die muzikaal
wordt omlijst door Kinderkoor, Tienerkoor, Jongeren-Middenkoor en Dames- en Herenkoor.
Pastoor Broeders is de celebrant. Na de viering
rekenen we bij de koffie weer op de nodige
‘baksels’ van onze parochianen! En natuurlijk
volgt er nog een gevarieerd programma voor
jong en oud!
aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen
met Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

Overleden:
1-5

4-5
18-5
21-5
23-5
24-5

Martha Maria Elisabeth Jansen-Hogenboom,
79 jaar
Maria Johanna Oole-van Egmond, 
90 jaar
Johanna Maria van Vliet-Rademaker, 87 jaar
Reginald Frederik Franciscus George, 75 jaar
Richardus Groenen,
90 jaar
Catharina Maria Wolvers-Zwetsloot, 83 jaar.

Beheercommissie en Pastoraatgroep
Beheercommissie: André Bouwman, Michel Coene,
Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo Rump,
Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Paula van den Bosch, Heleen
Brouwer, Stephanie Jägel, Jeaneke van der Hulst.

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder
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SINT JAN’S ONTHOOFDING

H. LAURENTIUS

Regio Oost

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

De Renovatie

Nog een paar weken dan beginnen de schoolvakanties in de regio Midden-Nederland. Voor
veel gezinnen tijd om de koffers te pakken en
op reis te gaan. Naar verre vreemde streken
of in ons eigen mooie Nederland. Maar ook
thuis valt er genoeg te genieten. Even niets
moeten, ontspannen samen zijn met het
gezin, daar hoef je echt niet perse honderden
kilometers voor te reizen. Of u erop uit trekt
of niet, wij wensen u een gezegende vakantie. Geniet van al het mooie van de schepping
en vooral van de tijd met elkaar.

Zoals we allen kunnen zien vordert de
Renovatie van onze
Sint Janskerk naar
een punt waarbij de
gestelde doelen behaald gaan worden.
Heel veel zaken zijn
inmiddels afgerond;
op de begraafplaats langs het pad zijn graszoden gelegd waardoor het geheel een verzorgd uiterlijk heeft gekregen. Er zijn ruiten van
inbraakwerend glas geplaatst, de hekken bij
het mortuarium zijn inmiddels verwijderd, het
toegangspad is bestraat en de fietsenstalling is
vergroot. De stoelen in de kerkzaal zitten prettig maar daar sleept nog wel een technische
kwestie. De bisschop wil een aantal plaatsen
met knielmogelijkheid zien en daarom werden
er knielbankjes besteld bij de leverancier van
de stoelen. Het is de bedoeling dat de stoelen met een verbrede rand aan de rugleuning
een knielbankje op de achterpoten gemonteerd krijgen zodat er knielmogelijkheid wordt
gecreëerd voor de mensen die hier achter zitten. De montagearmpjes waren echter te kort
gemaakt en moesten worden verlengd door

Vormelingen
Op 8 juni hebben
vier jongeren uit
onze
parochie
kern, samen met
25 andere jonge
ren en volwasse
nen in de Petrus
kerk het Sacrament van het
Vormsel ontvangen van bisschop Van den Hende. Onder de
bezielende leiding van Wilma en Anneke van
de werkgroep hebben zij zich voorbereid op
deze dag. Onze felicitaties voor Olaf, Famke,
Iris en Claire. Dat de Geest van God jullie je op
je verdere levensweg zal blijven vergezellen!

Santiago de Compostella
De Sint Jan ligt langs een van de (vele) pelgrimroutes naar het graf van de apostel
Jakobus in Santiago de Compostella in Spanje.
Het is bekend dat pelgrims kerken langs de
route bezoeken en een stempel vragen voor

hun pelgrimsboekje. Op de Sint Jan hangt
al enige tijd een kistje met een stempel en
daarnaast op een tegeltje een begeleidende
tekst waarin de pelgrims Gods zegen voor
onderweg wordt toegewenst.

Familieberichten

middel van een scharnierend stukje. Tot tweemaal toe is hier een aanpassing gemaakt helaas zonder het gewenste resultaat. Op dit punt
is de discussie weer actueel. Wordt vervolgd.
We kerken nu inmiddels een jaar in ons mooie
gebouw en de reacties van de parochianen zijn
erg positief. We zien een toename van kerkbezoek waarbij de inzet van de pastoraatsgroep zichtbaar wordt. De familievieringen
worden erg gewaardeerd en zo hopen we op
een groeiende geloofsgemeenschap die onze
christelijke waarden uitdraagt.
Namens de Beheercommissie,  Zita Hilgersom

Oecumenische viering
Op zaterdag 7 september is om 19.00 uur in de
Sint Jan de gebruikelijke opening van het nieuwe kerkelijke jaar. Al vele jaren is deze viering
een samengaan van leden van de gemeente
rond de dorpskerk en van parochianen van de
Sint Jan. In de Woord- en Gebedsviering zullen
dominee Gea Smit en gebedsleider Margreet
Onderwater samen voorgaan. De zang is van
eigentijds koor Iduna.

Gedoopt

NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan
(geef uw misintenties altijd telefonisch of per post
door voordat u per bank betaald, bankafschriften
worden maar 1x per maand door de bank verstrekt).

18-05 Arthur, zoon van Maguta Mills
en Wouter Mooijman

Weekendvieringen

26-04

Maria Bensdorp-Kwant

91 jaar

Gevormd
8-06

Olaf van Rooijen, Iris Kraan,
Famke Blokhuijzen, Claire Vermeulen

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

NL93 INGB 0002 564 772
of NL75 RABO 0375 304 800
t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Sint Jan
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dansles nooit verder gekomen dan de beginnerscursus, maar Marianne kreeg mij toch zo
gek, dat ik ook nog even mee ging doen. Ze
zullen misschien wel gelachen hebben, vanwege mijn stijven benen, maar dat hindert niet.

Misintenties en overige zaken

Overleden

Alle reguliere weekendvieringen in de Sint Jan
zijn op zaterdagavond om 19.00 uur.

Organisatie

Pastoraatsgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst

Beheercommissie

Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch,
Zita Hilgersom, Kees Janson.

w w w. h h p p - o o s t . n l /s i n t - j a n

Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of
sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van10.00 tot 12.00 uur.
Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of
aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

foto Jos de Groot

Vakantie

Regio Oost

O pen Mon um enten dag 201 9
Ook dit jaar stellen wij de Laurentiuskerk open om op zaterdag 14 september te komen bezichtigen! Het landelijk thema is ‘Plekken van Plezier’. Onze kerk is belangrijk in het samen komen. Een
plek van plezier bij een kindje dopen, of het vieren van je 1e H. Communie. En niet te vergeten
de jaarlijks terug kerende Carnavalviering! Een belevenis waar Stompwijk voor uitloopt. Ook alle
vrijwilligers genieten van al wat zij mogen doen in en om de kerk. Zet het alvast in uw agenda
en laat u plezierig rondleiden in onze kerk. Kom langs op 14 september.	
Rienus Odijk

K.B.O. bestaat 55 jaar
We hebben in ons dorp een bloeiende vereniging. Wat doen ze zoal voor onze leden? Iedere
dinsdag is er een soos. We gaan dan klaverjassen, rummikuppen en kaarten maken. We
beginnen dan met koffie en een koekje. Als
er één van de leden jarig is wordt er meestal
getrakteerd. Ik ben onderhand al 23 jaar lid,
maar er zijn er ook, die al veel langer lid zijn.
Alle feesten worden uitgebreid gevierd. Bij de
jaaropening gaan we na de kerk, voorgegaan
door Marianne Turk, naar het dorpshuis, eerdaags dus het Kulturhus. Na de koffie gaan
we eerst een paar spelletjes kaarten, tot aan
de lunch, uiteraard met een lekkere kroket.
Sinterklaas is tot heden toe ook nog ieder jaar
geweest, dat heb je als je een heel jaar lang
lief bent geweest. Na de lunch is het dus wachten op de Sint en z’n Pieten. Die heeft in z’n
grote boek altijd wel een paar leden staan, die
naar voren moeten komen om in het zonnetje
te worden gezet. Met Kerstmis gaan we, na de
kerk, voorgegaan door pastoor Broeders, naar
de Bles of een andere locatie. Carnavalsmiddag wordt geopend met het installeren van
een Prins en een Page. We beginnen met koffie en warme appeltaart en worden bediend
door de leden van de Carnavalsvereniging De

Gaanders. Hierna gaan we volop feesten polonaise lopen enz. Zaterdag 18 mei zijn we na de
kerk, voorgegaan door Marianne Turk, met de
bus naar Hijdra in Leidschendam geweest, om
daar het 55-jarig bestaan te vieren. Met de bus
langs de Stompwijkse vaart. Wat is ons dorp
toch mooi met al dat frisse groen en koeien
en lammetjes in de wei; schitterend gewoon.
Zoals gewoonlijk ook hier weer koffie met gebak en een heerlijk borreltje, enz. Ons oudste
lid, Greet van Lieshout (90 jaar) werd uitgenodigd om het buffet te openen. Joop Hilgersom
was die dag jarig en voor hem werd natuurlijk
‘Lang zal hij leven’ gezongen.

Ook wil ik jullie nog even onze K.B.O. onder
de aandacht brengen. We kunnen nog steeds
nieuwe leden gebruiken, het is bij ons reuze
gezellig. Ik zou zeggen kom eens kijken op
dinsdagmiddag. We beginnen om kwart over
een, met de gymnastiek op muziek van Maria
van Santen en om 14.00 uur met het middagprogramma.
Ria van Dijk

Een nieuwe tuinman
Rondom de H. Laurentiuskerk
ligt een grote tuin en een bos.
Hierin is al heel lang ook een
groentetuin. Het onderhoud
van alles gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Kort
geleden werd voor de groentetuin een nieuwe tuinder
gezocht en gevonden. Peter
Hilgersom, sinds een paar jaar
ook koster, heeft er wel zin in.
Hij zit tegen zijn pensioen aan
en kan wel wat tijdvulling gebruiken. Ook de
rustige sfeer van de tuin trekt hem. Hij herinnert zich dat hij als kleine jongen met zijn
vader mee ging naar deze tuin. Na zijn vader
hebben anderen deze tuin beheerd, zoals zijn
neef Adriaan, die afgelopen januari tevens zijn
50/jarig kostersfeest vierde. “In een tuin is
altijd iets te doen”, zegt hij. Peter, veel succes.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Familieberichten
Overleden
Op de achtergrond was er heerlijk rustige muziek zodat we elkaar toch konden verstaan.
Ook hier werd weer gedanst, wat een lust was
om te zien, en polonaise gelopen. Ik ben met

29 april
2 mei
10 mei
22 mei

Jetty Noordzij de Bruin
Paul Ammerlaan
Nel Verburg Waayer
Lies de Groot Beltzer 

75 jaar
87 jaar
90 jaar
90 jaar.

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
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Activiteitenkalender van 1 juli tot en met 15 september 2019

Ook in de vakantieperiode bent u
van harte welkom om bijvoorbeeld
mee te gaan met bedevaarten en
deel te nemen aan vieringen en
activiteiten in de verschillen kerken van onze parochie. Voor geloofsverkenning en geloofsverdieping in het najaar ziet u alvast een
korte impressie. Meer informatie
vindt u aan het eind van de zomer
in de folder ‘Geloofsverkenning,
Geloofsverdieping’, die achterin
de kerken ligt. Weekendvieringen
staan op pagina 22 en 23, jongerenactiviteiten op pagina 20.

Bedevaarten
Brielle en Kevelaer
Op zaterdag 6 juli begint om 11.00 uur de Nationale Bedevaart
naar Brielle met een Eucharistieviering in het heiligdom van
de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle. Voor jongeren is tijdens het Rozenkransgebed een parallelprogramma rond het thema ‘Geroepen!’
Meer info op www.martelarenvangorcum.nl. En er is voor de 125e keer de jaarlijkse
zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, van 8 tot en met 10 augustus.
Er is een speciaal programma voor gezinnen. De geestelijke leiding is in handen van
pastoor Smith. Opgave via het formulier achterin de kerken of op www.bedevaart.nl.
Bellen naar 010 414 95 77 of mailen naar dehaagsebedevaarten@gmail.com kan ook.

Juli
1

‘Alpha’ bestaat al meer dan 25 jaar.
Steeds meer parochies wereldwijd
geven deze cursus, ook aan vrijwilligers, nieuwkomers, Doopouders, en
trouwstellen. Er is ook nieuwe leergierigheid over het christelijk geloof
opgekomen. Alpha is daarop afgestemd. Alpha start in Leiden start op
maandag 23 september. Tijdens de
11 bijeenkomsten komen alle
belangrijke punten van het christelijk geloof aan de orde, met gesprek
erna. Alpha is voor iedereen en heel
leuk om samen te volgen. Opgave
en info Bas van Pampus 06 52 24 68
26 of pwbasleiden@gmail.com of
pastoor Smith 071 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com. Zie de folders
in de kerken, ook om door te geven!
Meer info ook in Rondom de Kerk 1.

Basics
van het geloof
Over alles wat je bezighoudt over het
geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach. Start elke donderdag. Zie www.HoevindjeGod.nl.
12
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Een katholieke inleiding op de Heilige Schrift:
Hoe is de Schrift ontstaan? Overzicht van OT en NT.
Welke teksten moet je gelezen hebben? Is Genesis
geschiedenis? Elke derde dinsdag van de maand.
Augustinus († 430) en
Adrienne von Speyr († 1967)
over: God, De Heer, de Kerk, het
gebed, de Biecht en
de Eucharistie,
Maria en eeuwig leven. Eerste donderdag van de maand.

1

2

17

2

3 H. Thomas, apostel Feest

18

3

19

4

5

20

6 Pater Pio Gebedsgroep

21

10.30 uur Josephkerk

Landelijke Bedevaart Brielle

22 H. Maria Magdalena Feest

Zie hierboven

Hoogfeest
Zie ook pagina 6

16

18

6 Gedaanteverandering van
de Heer Feest
7
8 Bedevaart Kevelaer

7

9 Bedevaart Kevelaer

8

Feest

Zie hierboven (Ook eendaagse
bedevaart)

10 Open Kerk Petrus
Zie pagina 16

11 H. Benedictus, abt

Patroon van Europa. Feest

25 H. Jakobus, apostel Feest

10 Bedevaart Kevelaer
Zie hierboven

13

29

14

30

15

31

6

21

7 Pater Pio
Gebedsgroep

22

10.30 Josephkerk

23
24 H. Bartolomeüs, apostel
Feest

8
9
10

25

11 Open Kerk Petrus Zie pagina 16
12

27

13

11

28

14 Kruisverheffing Feest

12

29

Open Monumentendagen

13

30

Zie pagina 2, 11 en 17

14 Open Kerk Petrus

31 Start Laudato Sí-jaar
Regio Zuid Zie pagina 1

H. Laurentius, diaken en
martelaar Feest

27
28

4

26

26

12

2

20

Maagd en martelares, patrones
van Europa. Feest

24

18.00 uur H. Lodewijk

5

19

H. Teresia Benedicta van
het Kruis (Edith Stein)

23

1 English Mass starts again

3

17 H. Lodewijk open Zie pag. 7

Zie hierboven

9 HH. Martelaren
van Gorcum

September
15 Maria ten
Hemelopneming

5

van mijn Vormsel? De koninklijke
roeping, profetische roeping, priesterlijke roeping. Drie avonden. Hoe
staan we ervoor als Kerk? In
Nederland, Europa en de rest van de
wereld. Twee avonden. De werkelijkheid van de hemel en van de hel
Twee avonden. Jean Vanier: in elk
mens schrijft God geschiedenis:
Over de kracht van liefde en wegen
naar heelheid en genezing, twee
avonden. Meer info volgt!

De Kerk van de 21 oecumenische
Concilies: drie avonden over concilies met de belangrijkste decreten.
Bezinning op en voor de Advent op
zaterdag 30 november: Wat is de
geschiedenis en de betekenis van de
Adventstijd en hoe kunnen we die
concreet meer beleven?
En ook nog: Wat zegt onze Paus
Franciscus over: de duivel, bekering,
biechten, heiligheid? Vier avonden.
Hoe kan ik leven vanuit de kracht

Augustus
16

4

Alpha is leuk en
leerzaam

Catecheseaanbod najaar, een voorproefje

Zie pagina 16

15 Open Monumentendagen
Zie pagina 2, 11 en 17.
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019
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HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89
of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Uitvaartverzorging
Reguliere openingstijden:
di. t/m vr. 10.00 - 16.30
zaterdag
10.00 - 12.30
Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp
071 - 582 08 30
info@vandermeelinterieurenstyling.nl
www.vandermeelinterieurenstyling.nl

Levendaal 103 - Leiden

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.
Reparatie en onderhoud van alle merken.
Z

O

E

T

E

R

W

O

U

D

E

Piet Heinlaan 42a - Oegstgeest

0 7 1 - 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

w w w.levendaal.eu
w w w.af s c h e i d s c e nt r um.c o m

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

Verhuur van zalen
Een rustplaats voor
4-20-50-100-250
Kerkelijk Centrum
Depersonen
Regenboog katholieken uit Leiden
Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen en omgeving.
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten Keuze uit een algemeen-,
cursussen
Gratis parkeren!
familie- en urngraf.
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

Gratis parkeren!

Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen

Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN
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De KBO geeft
tien maal per
jaar het landelijk
blad Nestor uit.

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl

Urnenkelder

Meer informatie
bij de beheerder.

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

BMS Notarissen

De mogelijkheid van een

Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder
is weersbestendig en het is een
mooie combinatie van begraven
en cremeren.

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

Plantsoen 25

Regio Zuid

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

Het Hartebrugkoor
in Duitsland

Als iedereen heel vroeg in de bus is gestapt
op woensdagochtend 29 mei is het meteen
duidelijk: we hebben er zin in! Zelfs de files
in Duitsland mogen de pret niet drukken. Die
stemming blijft er in, vijf dagen lang. Er valt
dan ook heel wat te genieten: een luxe hotel
in Bad Segeberg met een heerlijk zwembad,
lekker eten en een adembenemend uitzicht
over het meer. Wandelingen in de prachtige
stad Lübeck en het gezellige Travemünde en
vooral de optredens waarvoor we helemaal
naar het noorden van Duitsland zijn afgereisd.
Het blijft altijd weer spannend bij zo’n optreden. Waar komen we terecht? Waar worden
we opgesteld? Hoe klinkt het orgel? Wie is
de voorganger? Is er belangstelling onder de
kerkgangers? De Herz Jesu Kirche in Lübeck
bleek vrij traditioneel, de Kirche St. Georg in
Travemünde modern en de Kirche St. Vicelin
in Lübeck geheel vernieuwd na een verwoestende brand van twintig jaar geleden. Overal
waren we welkom en werd onze zang zeer
gewaardeerd maar vooral bij de laatste gelegenheid op zondagmorgen 2 juni werden we
warm onthaald met Kaffee en zelfgemaakte
Kuche. Het Hartebrugkoor was al een hechte
groep, maar deze geweldige reis heeft ons
nog dichter bij elkaar gebracht. Dat komt ook
ten goede aan de muzikale prestaties en daar
heeft u als parochiaan en kerkbezoeker dan
ook weer wat aan!
De repetities van het Hartebrugkoor houden
een vakantiestop na 17 juli om op woensdag 21
augustus weer fris van start te gaan. Nieuwe
leden zijn dan ook weer van harte welkom!

Het H. Vormsel met Pinksteren
Wat een prachtig moment om op de vooravond van Pinksteren, het feest van de heilige
Geest, het Sacrament van het heilig Vormsel te
mogen ontvangen. Elf tieners uit de Hartebrug
ontvingen het Sacrament in de Petruskerk en
maakten het spektakel van de Vuurdoop mee
in de kathedraal van het Bisdom Rotterdam. Zij
stelden zich in twee groepjes voor aan onze
Hartebruggemeenschap. Wij feliciteren hen

Vaste vieringen

Zondag 11.15 uur gezongen Eucharistieviering
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering in de
dagkapel. Na afloop is er gelegenheid voor een
biechtgesprek tot 13.30 uur.
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van
de maand. Tijdens de schoolvakantie zijn er geen
Kinderwoorddiensten.

Viering patroonsfeest van onze
parochie HH. Petrus en Paulus

30 juni – 11.15 uur
Eucharistieviering met medewerking van het
Hartebrugkoor, Petruskoor en Lam Godskoor.

Huwelijksviering

6 juli 2019 – 14.30 uur
Luana Graci & Massimilliano Ratenni.

Koffiedrinken na de mis in de
Romanuszaal

Na de mis op zondag 30 juni en 7 juli.
Na de vakantie weer op 1 september. Er is dan ook
een lunch voor de kinderen.

Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Houdbare en goed verpakte producten kunt u
achter in de kerk inleveren op zondag 7 juli, 4 augustus en 1 september. U kunt de Leidse Voedselbank ook steunen door een geldelijke gave in het
offerblok achter in de kerk.

Ouderensoos in de Romanuszaal

Na de zomerstop begint de Soos weer op woensdagmiddag 14 augustus om 13.30 uur.

Concerten in de Hartebrugkerk

Zaterdag 13 juli om 15.00 uur
Hartebrug Orgelconcert door Jos van der Kooy
Zaterdag 10 augustus om 15.00 uur
Hartebrug Orgelconcert door Kees van Houten
met Marjon Strijk, sopraan.

van harte en wensen hen alle goeds voor de
toekomst. Zie ook pagina 2.

Getrouwd

15 juni 2019
Jan Visser en Wendy van Leeuwen.

Overleden

Mw. Rietje Visser – van der Meel, 98 jaar.
Rietje werd vanuit de Hartebrugkerk op 13 mei op
een bijzondere manier uitgeleide gedaan. De
muzikale omlijsting paste naadloos aan bij haar
dansverleden. Aansluitend werd zij op begraafplaats Rhijnhof begraven.
Vervolgens hebben we achter elkaar van verschillende (oud-)vrijwilligers afscheid moeten nemen:
Wim Uijlenbroek was nog actief als lid van het
Hartebrugkoor toen hij plotseling op 81-jarige leeftijd overleed tijdens een vakantie in Turkije. Na een
mooi afscheid in de Hartebrug op zaterdag 25 mei
werd hij begraven op Begraafplaats Zijlpoort.
Eric Creyghton heeft vele jaren vrijwilligerswerk
gedaan bij de Hartebrugkerk als koster en acoliet.
Op 90-jarige leeftijd is hij in Zorgcentrum Roomburgh overleden na een periode van afnemende vitaliteit. We hebben afscheid van Eric genomen
op woensdag 29 mei waarna hij op Begraafplaats
Zijlpoort werd begraven.
Elly Degger deed tot op hoge leeftijd nog opgewekt mee aan het Dameskoor van de Hartebrug
nadat zij al wat eerder afscheid had genomen van
het Hartebrugkoor. Elly heeft haar laatste jaren
doorgebracht in Zorgcentrum Roomburgh, waar zij
op 98-jarige leeftijd overleed. De afscheidsdienst
vond plaats op woensdag 12 juni met aansluitend
de begrafenis op Begraafplaats Zijlpoort.

Museum Greccio
Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen
in de kelder van de Hartebrugkerk.
Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand
na de viering van 11.15 uur. Tevens op aanvraag bij
Jan van Loon, tel. 071 514 03 81.
Zie ook www.museumgreccio.nl.

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

LAM GODS

Regio Zuid

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

Verhalen door nazaten van
ondergedoken familie

Op zaterdag 4 mei werden in de pastorie
van de Petruskerk onder grote belangstelling
twee presentaties gegeven over de levensgeschiedenis van joodse bewoners van de
Lorentzkade.

Net als de amict die door de celebrant en
diaken gedragen wordt. De zogenaamde ‘kleine
kerkwas’. Wie wil ons helpen deze verzorgen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Pernelle Severijnen, pam.severijnen@
planet.nl of 071 514 49 88.

Foto C.N.S. den Elsen

Oproep
onderhoud
tuinen

In de eerste presentatie vertelde Nitha van
Oosten-Neuwahl over haar grootmoeder Elvira
Sanders-Plat: hoe haar oma’s familie was vertrokken uit Duitsland toen de situatie daar voor
Joodse mensen steeds dreigender werd; hoe
haar familie in Nederland een plek vond; hoe
de liefde tussen haar oma en opa groeide en
hoe het verschil in geloof – oma joods en opa
katholiek – wel een punt, maar geen probleem
was. En hoe dit eindigde bij het oppakken van
haar oma, inmiddels weduwe, door de Duitsers in 1942. Nitha was toen nog een baby.
Haar eigen ouders doken op tijd onder. Zijzelf
en haar ouders overleefden de oorlog. Dankzij
deze presentatie en de daarbij getoonde foto’s
heeft de naam op de plaquette in de SintPetruskerk een gezicht gekregen.
Bij de tweede presentatie vertelde Arthur van
Kleeff het verhaal van zijn joodse familie ten
tijde van de oorlog. Ook hier hoorden wij van
een vlucht uit Duitsland en van het zoeken van
een plek in Nederland. Het verhaal van opa
Meijer en neef Nathan, ondergedoken op de
Lorentzkade nr. 1 en 4, eindigt door verraad in
Auschwitz. Meijers niet-joodse vrouw en kinderen overleven de oorlog. De vele foto’s en
voorwerpen maakten het verhaal van Arthur
bijna tastbaar. Voor de kinderen die bij deze
presentatie aanwezig waren was de biechtstoel in de kerk een ontdekking. Had Nathan
zich daar echt een nacht in verstopt?!

Cathalijne Louwes

Vrijwilliger gezocht
Tijdens de H. Missen worden kelkdoekjes,
corporales en vingerdoekjes gebruikt. Deze
moeten gewassen én gestreken worden.
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De tuinen van
onze kerk vragen veel onderhoud. Een klein
clubje enthousiastelingen is
van tijd tot tijd
in de weer om
de tuinen een
beetje op peil te
houden. Dat lukt
niet altijd en daarom zoeken wij versterking.
Heeft u zin en tijd om af en toe een paar uurtjes bij het tuinieren mee te helpen meldt u
zich dan bij Lydia van Goozen, lcwvangoozen@
gmail.com. Alle hulp is welkom!

er nog drie, wel allemaal dood door honger
en dorst. Vier jonge kuikens, dan moet er een
nest in de buurt zijn.
En jawel een verdieping hoger bij de galmgaten was een nest waar nog twee kuikens
in zaten en die uit nieuwsgierigheid onder
de deur gekropen waren en de weg terug niet
meer konden vinden.
Afgelopen week zag ik één jong dat al fladderend op de rand van de galmgaten zat en
vliegoefeningen deed alvorens de vlucht van
56 meter hoog naar beneden te wagen.
De laatste dagen zie ik het jong niet meer
zitten, wellicht is zijn eerste vlucht geslaagd en
vindt hij voedsel in zijn natuurlijke omgeving.
De aanwezigheid van de Nijlganzen weerhield
het nestelen van de wilde duiven die anders
met vier of vijf koppels het geluid van onze
klokken trotseren en daar eieren leggen en de
jongen groot brengen.
Een paar jaar geleden huisde er een torenvalk,
toen lieten de duiven het ook even afweten.
Toch mooi dat zo’n vogel, die in zijn thuisland
Egypte als een beetje heilig wordt beschouwd
hier zijn toevlucht bij de Petrus zocht.

Wilbert Hettinga

Vaste Vieringen

Zaterdagavond - Vooravondmis van de
zondag 19.00 uur Mis met Sint Petruskoor of samenzang. Nadien koffie.

Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de
witte deur naast de parochiezaal
Dinsdag 9.00 uur
Vrijdag
9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid.

Nijlganzen!
Dat de Petrus altijd een gastvrije geloofsgemeenschap is wisten we al wat langere tijd,
maar dat wij zelfs onderdak bieden aan een
koppel Nijlganzen, dat is nieuws. Vanaf half
februari huisde al een stel op de nok van de
pastorie. Vanaf eind maart zag ik ze niet meer
en bedacht me dat ze richting hun natuurlijke
broedgebied vertrokken waren, de landerijen
buiten de stad.
Tot ik op Koningsdag de vlag ging uithangen
en vlak voor het raampje waar de vlag naar
buiten gestoken wordt een kuiken van een
Nijlgans dood zag liggen. Later ontdekten wij

Open Kerk

1 september star t
L audato Sí jaar
Zondag 1 september is door paus Franciscus uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor
de Zorg van de Schepping. In zijn Encycliek
‘Laudato Sí gaat de paus hier dieper op in en
doet een dringend beroep op alle mensen,
katholiek of niet zorg te dragen voor de aarde
en haar bewoners. In de ochtend is er gewoon
een viering in de eigen kerk, maar in de middag trekt de Regio Zuid samen op: parochianen
van de Hartebrug en de Petruskerk komen dan
richting de Antonius. Nader bericht volgt, maar
houdt u vast de middag vrij! Zie ook pagina 1.

Eerste heilige Communie
viering: welkom en afscheid
Zondag 26 mei was het feest in de Maria
Middelares kerk: Suze, Gabriela, Paris en Jente
mochten hun Eerste heilige Communie doen. De
kerk was feestelijk versierd, het Kinderkoor zong
overtuigend de mooie liedjes en de kerk zat vol
met familie, vrienden en parochianen. Pastoor
Broeders ging voor in de viering. De sfeer was
warm, plechtig, feestelijk en eerbiedig.
De samenwerking met de Hartebrug kwam
deze keer heel mooi tot uiting doordat Paris
bij ons haar Eerste heilige Communie deed. De
familie kijkt terug op een warm welkom en
beleefde een mooie viering. Bedankt allen die
geholpen hebben om de Communicantjes een
speciale herinnering aan deze dag te geven.
Er was ook een afscheid tijdens de viering:
Jolien van der Lelij en Nicolien Joziasse stappen
uit de werkgroep na 9 jaar voorbereiden van
een heleboel kinderen op hun Eerste heilige
Communie. Zij werden zeer verdiend in het
zonnetje gezet met feestelijke bloemen en
een dankwoord van Wilbert van Erp.

21 mei Buurtinitiatief Leiden ZW

Deze, alweer zesde keer, was Marianne van
Velzen, de Leidse Stadsdichter, onze gast in
het gebouw van het Apostolisch Genootschap.
Marianne van Velzen, geboren en getogen
in Leiden, droeg mooie gedichten voor over
Leiden. Duidelijk kwam in haar gedichten naar
voren hoeveel ze van Leiden houdt. De aanwezigen luisterden met plezier naar haar.
Naast Marianne was het Blokfluitensemble
Zoethout uitgenodigd om de muzikale omlijsting te verzorgen. Tijdens de voordracht werd
een aantal foto’s van Cor Slechtenhorst geprojecteerd, o.a. over 3 oktober en van prachtige,
monumentale, Leidse gebouwen. De catering
werd gedaan door vrijwilligers van alle drie
organiserende kerken. Na de pauze werd in
groepen een aantal vragen besproken. De
mooiste vraag was: ‘Lukt het ons om een
gedicht te maken over vanmiddag?’ Tot ieders
verrassing bleek een aantal genodigden heel
snel een aardig gedicht te maken. Daarna droegen de amateurdichters het eigen gedicht voor.
Deze middag werd bezocht door 52 personen,
vrijwilligers meegerekend. Dit jaar is het buurt-

Elink Schuurman van de Hartebrug een goede
start te maken voor de Communicantjes van
2020. Die gunnen we toch ook zo’n feest?
Graag melden via het secretariaat (zie boven).

Maria Middelareskerk
monument

Overleden
De Heer Wilhelmus Uijlenbroek
* 02-11-1937 † 16-05-2019
Echtgenoot van Albertje Uijlenbroek – Betten
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H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelareskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62,
e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot
12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30
uur). Deze maanden is dat op 10 juli, 14 augustus en 11 september.

Mevrouw Adriana Rodenburg – van Breukelen
* 24-09-1920 † 03-06-2019
Weduwe van de heer Rodenburg.

Regio Zuid

Jammer dat er nog geen enthousiaste vrijwilligers zijn opgestaan die hun taak willen overnemen. Bent u diegene?! Dan helpen Jolien
en Nicolien u graag om samen met de Maaike

Is dat iets nieuws? Nee, de kerk is al een aantal jaren een gemeentelijk monument. Nieuw
is wel dat de kerk meedoet aan de Open Monumenten Dagen op zaterdag 14 en zondag 15
september. Daarvoor zal enige hulp nodig zijn
van vrijwilligers om koffie/thee te schenken
en/of wat te vertellen over de kerk. Heeft u
tijd en interesse een paar uur te helpen? Graag
een berichtje naar het secretariaat (zie boven).

initiatief mogelijk door financiële ondersteuning
van de stichting Carolusgulden. Op 27 augustus
hopen wij de zevende bijeenkomst te houden.
En ook dan zorgen wij voor een mooie en spannende middag. Ik zou zeggen: laat u verrassen!
Namens de commissie Buurtinitiatief,

Anne Wipkink

Doordeweekse vieringen in de
Antoniuskerk

Deze zijn iedere eerste vrijdag van de maand om
10.00 uur met na afloop koffiedrinken.
De eerstvolgende vieringen zijn op 5 juli,
2 augustus en 6 september.

Serviceflat Schouwenhove

Op maandag 29 juli is er om 10.30 een viering,
in augustus niet.

Overleden

Op 25 mei is mevrouw Johanna Maria Theresia
van der Heijden-Loonen overleden. Zij is 90 jaar
geworden. Haar afscheidsviering was in
Zuijdtwijck, waar ze de laatste jaren woonde.
Op 2 juni overleed op 96-jarige leeftijd zuster
Justine Konings, dominicanes. Zij was in de
periode 1977-1992 zeer actief in de Maria
Middelareskerk, waar zij naast woonde toen daar
nog een klooster was. Haar uitvaart was op
7 juni. Zij is begraven bij klooster Bijdorp in
Voorschoten waar ze de laatste jaren woonde.

Leden Pastoraatgroep Regio Zuid
Claar-els van Delft (vz), Jan Akerboom (secr),
Victoria Twist (PR), Els Grijmans (Petrus), Irma
Leune (LAM Gods) en Leny van Loon (Hartebrug).

Leden Beheercommissie Regio Zuid
Naast enkele leden van de Hartebrug en de
Petrus, zitten daarin uit de LAM Gods: Hans Bots,
Frank Hendriks, Leo Onderwater en Ton Schoof.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019

17

Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

Kerkelijk Centrum

Kom Aan Tafel

De Regenboog

Zeilweken Wijde Aa

Interculturele ontmoeting

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

Beheerder: R. van Heyningen

Na zes weken voorbereiding was het dan zover
en mochten Luna van Gerven, Erik-Jan de Jong,
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Watermolen
1,
Brechje de Jong, Micah Peters, Lieuwe Schaake,
2317 ST Leiden,
Luc Slutter en Aisha van Zijp zondag 26 mei mee
071 521 28 58,
aanzitten aan de Tafel van de Heer en Christus
beheerder@
in hun hart ontvangen. Een feest voor de hele
Kerkelijk Centrum
kcregenboog.nl
geloofsgemeenschap!
De Regenboog
Watermolen 1 Leiden
071-5212858

www.deregen- Verhuur van zalen
4-20-50-100-250
Regenboog
boogmerenwijk.nl Depersonen
Kerkelijk Centrum

Verhuur van zalen
Vergaderingen
4-20-50-100-250 personen
Vergaderingen
recepties
recepties
cursussen bijeenkomsten
cursussen
Gratis parkeren!
Beheerder: R. van Heyningen
bijeenkomsten
Watermolen 1 Leiden

071-5212858
Gratis parkeren!
Email: beheerder@kcregenboog.nl

www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur
Beheerder:
R. van Heyningen
Watermolen 1, Leiden, 071-5212858
Email: beheerder@kcregenboog.nl
www.deregenboogmerenwijk.nl/verhuur

Preventie grensoverschrijdend gedrag
In antwoord op ontwikkelingen in de maatschappij en op verzoek van
het bisdom heeft de AKM in breed overleg met alle betrokkenen beleid
vastgesteld ter preventie van grens overschrijdend gedrag. De bedoeling is dat wij als leden van onze geloofsgemeenschap expliciet met
elkaar afspraken maken over gedragsregels, die wij met elkaar in ere
willen houden en waar wij naar willen leven; om zo met elkaar een
bijdrage te leveren aan een Veilige Omgeving binnen onze Geloofsgemeenschap. Op de website staan alle details.
Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58, e-mail:
pastor.regenboog@gmail.com, Ds. Mirjam Buitenwerf-van der
Molen, e-mail: ds.regenboog@gmail.com, tel. 06 40 42 57 89.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk .nl

Een waaier aan hulpvragen
Terugkijkend op de afgelopen periode heeft de IPCI
Leiden, waar nodig samen met andere fondsen, het
leven van mensen kunnen verlichten. Dat is dankbaar
werk. Het ging hierbij om een gift, een lening of een
combinatie van beide.
De hulpvragen betroffen onder meer onverwachte kosten
van gedwongen verhuizing en ziektekosten zoals hoge
tandartsrekeningen. Ook komt het te vaak voor dat men
ontvangen toeslagen moet terugbetalen aan een overheid
die meer aan zich zelf denkt dan aan de hulpvragende
kwetsbare mens. Ook verzoeken vanwege onverwachte
(reis)kosten in familiesituaties en een bijdrage in advocaatkosten om erger te voorkomen zijn gehonoreerd.
Voor financiële hulp kunt u een briefje sturen naar IPCI,
Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden of een e-mail naar
ipcileiden@gmail.com. Als u ons werk wilt steunen: bankrekening NL23 ABNA 0566.3151.49 t.n.v. IPCI Leiden.
De IPCI Leiden is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Uw reactie is welkom op genoemd e-mailadres.
18
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Zaterdag 15 juni was in de Regenboog een bonte mengeling
van culturen. Door verschillende organisaties die actief
zijn in de Merenwijk was een groots wijkfeest georganiseerd. Ontmoeting stond centraal. Er was van alles te
beleven en samen te doen. Elke groepering droeg zijn eigen
steentje bij met muziek, verrukkelijk eten, dansen, spelen,
workshop, modeshow. Wat een rijkdom aan cultuur!

Expositie in de
Regenboog
In de ontmoetingsruimte van
de Regenboog zijn wisselende
exposities van kunstwerken
van leden van onze geloofsgemeenschap. Deze zomer hangen
er kunstwerken van onze quiltgroep, zoals deze Noach. De
quiltgroep komt elke donderdag
van 10.00 tot 12.00 bij elkaar in
De Regenboog. Iedereen die van
handwerken houdt is welkom!

Afscheid Noortje Luning
In de viering van 19 mei heeft Noortje
Luning afscheid genomen. Twee jaar lang is
zij bezig geweest onze geloofsgemeenschap
te inspireren en activeren: om meer naar
buiten te treden en de kerk in de wijk op de
kaart te zetten en te verankeren tijdens het
project ‘Kijken met andere ogen’. Al zijn niet alle doelen
gehaald, er is wel een stevige basis gelegd en een hoop animo om verder te werken. Bedankt Noortje!

Leidse Kerkmuziek-dag
voor jong en oud!
Op zaterdag 16 november is om 10.30 uur in de Vredeskerk voor
de vijfde keer de Leidse Kerkmuziek-dag, een initiatief van de
Protestantse Gemeente Leiden. Het thema van dit jaar is ‘Zingen
met compassie’. De dag sluit daarmee aan op de activiteiten rond
de viering van het tienjarig jubileum van Leiden Compassiestad,
van 8 tot en met 16 november. Het programma kent samenzang,
(interactieve) lezing, optreden van koor of solist, workshops (ook
voor jongeren!) en een
afsluitende vesper. De dag
is bedoeld voor iedereen
die van muziek houdt en
ook graag zelf zingt: een
ideale manier om (hernieuwd) kennis te maken
met de enorme diversiteit
van kerkmuziek.
Meer info op www.leidsePancras Consort, Kerkmuziekdag 2018.
kerkmuziekdag.com.

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

In de zomer van 2018 organiseerde Stichting ‘De Wijde Aa’ in samenwerking
met De Bakkerij en steun van het Kansfonds voor het eerst voor een kinderen
in een achterstandssituatie in de regio Leiden zeilweken. Een paar dagen
weg van huis, bouwen aan zelfkennis en zelfvertrouwen, je zelfredzaamheid
vergroten, sociale vaardigheden oefenen en in een ontspannen sfeer vriendschappen sluiten. Dat aanbod bleek een groot succes. De kinderen die vorig
jaar te gast waren, beleefden een onvergetelijke week.
Dit jaar zijn via hulpverlenende instanties het volledige aanbod van twaalf
plekken alweer ingevuld. Op www.debakkerijleiden.nl staat meer info.

Tweede jaar Oma gaat op Stap

Gratis zwemles

Voortgang Straatpastoraat

In het tweede
jaar van Oma
gaat op stap
zijn er in totaal
276 uitstapjes
gemaakt. De
invulling was
heel divers.
Naar de Hortus,
wandelen bij de
Kinderboerderij,
koffie drinken
aan het strand
in Katwijk of Noordwijk, weer eens naar de
markt, gezellig winkelen, nieuwe kleding
kopen of naar een concert. De frequentie van
de uitstapjes verschilt per periode en per kop
pel. Soms één keer in de week, dan weer eens
per twee of drie weken. Sommige vrijw illigers
trekken er een hele dag voor uit en passen de
frequentie aan tot eenmaal in de maand.
Er waren 61 aanmeldingen, waaruit inmiddels
45 vaste koppels zijn ontstaan die er samen
regelmatig op uit gaan. Binnenkort staat het
Jaarverslag 2018 op www.debakkerijleiden.nl.
Meer informatie en aanmelden kan via Petra
Akkerman, De Bakkerij, Oude Rijn 44 b, 2312
HG Leiden, tel. 071 514 49 65 of pakkerman@
debakkerijleiden.nl.

Taalcoach Henk Lippens
vroeg De Bakkerij mee te
denken over een aanbod
van gratis zwemlessen voor
taalcursisten van 18 jaar en
ouder. Het mes snijdt immers
aan twee kanten: de cursisten
leren zwemmen (niet onbelangrijk in ons kikkerlandje)
en ze kunnen tijdens de lessen hun taalvaardigheid spelenderwijs bijspijkeren. De
Leidse Studenten Ekklesia en
diverse parochiekernen sloten zich al bij het initiatief
aan. De belangstelling is zo
groot dat Henk inmiddels een
wachtlijst heeft omdat zwemvereniging de Leidse Watervrienden tijdelijk niet aan de
grote vraag kan voldoen…

Half juni verscheen een voortgangsverslag rond
het werk van de nieuwe Straatpastor Femke Post.
Zij heeft haar draai gevonden in Leiden. Het was
een drukke tijd met ontmoetingen, intensieve
gesprekken en mooie momenten. In het verslag
staan ook de huidige situatie van dak- en thuislozen in de regio, en enkele zorg- en aandachtpunten. Femke Post geeft daarnaast een inkijkje in
haar activiteiten, u kunt kleine portretjes lezen
van een aantal mensen die Femke in de afgelopen
maanden op haar pad vond. Zie voor het verslag
www.debakkerijleiden.nl.

Diaconie Bericht 52: de laatste editie!
In juni verscheen nummer 52 van het Diaconie Bericht, voorlopig de laatste halfjaarlijkse uitgave. Voortaan publiceren we digitaal Diaconale Nieuwsbrieven in
de loop van het jaar: als er heet van de naald nieuws is of als er wat te melden is
over activiteiten, nieuwtjes, of nieuwe projecten in en rond De Bakkerij.
Het eerste Diaconie-Bericht (toen nog met een verbindingsstreepje!) verscheen
in oktober 1991. Zwart-wit met een rood kaft.
Het was knip- en plakwerk en foto’s toevoegen was een heel gedoe. De redactie heeft
met plezier gewerkt aan deze halfjaarlijkse
uitgave (sinds 2012 in kleur), gezien de reacties, ook met succes.
Diaconie Bericht 52 vindt u in de kerken en in
De Bakkerij.

Rondom...
Naar buiten!
Vakantietijd, dat is vaak naar buiten: in het mooie weer, hier of in het buitenland. Genieten van zee, strand, zwembad of citytrip. Of als
u minder ter been bent, met een familielid of een
prettige begeleider een wandelingetje maken en samen op een bankje zitten in een park. Naar buiten,
dat is ook voor onze kerk in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk het devies: in de komende
jaargang hebben we hierover een reeks van zeven
artikelen. Op pagina 1 staat in dit nummer een stuk
van onze pastoraal werker Marlène Falke over naar
buiten gaan: in het kader van het Laudato Sí-jaar
dat in Regio Zuid van start gaat vanaf 31 augustus.
Ja, als we ons alleen op onze eigen club concentreren, gaat het niet goed komen met onze kerk! We
moeten met onze geloofsovertuiging naar buiten
toe. En ja, het is vaak lastig om woorden te vinden
om mensen, zowel binnen als buiten onze kerk meer
te vertellen hoe Christus ons inspireert. Misschien
helpt het om een paar keer catecheses over ons geloof te volgen? Er is weer een prachtig aanbod in het
komende seizoen! Zie alvast een voorproefje op de
middenpagina’s van deze Rondom de Kerk. Gaat u
mee naar buiten toe met ons geloof? Ik hoop het.
Van harte een mooie vakantie periode toegewenst.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019
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Kleuren maken het voor ons
makkelijk de verschillende
tijden in het kerkelijk jaar te
onderscheiden.
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Begin
In iedere kerk is een
Doopvont te vinden,
vaak dichtbij de
ingang van de kerk
om de kerk-gangers
te herinneren aan
hun doopsel. De
doopvont is immers de plaats
waar je aan het begin van je leven het eerste
sacrament van de christelijke kerk hebt ontvangen

Achthoekig
Een Doopvont is meestal
uit steen gemaakt en
heeft de vorm van een cirkel of een achthoek. Jezus

is opgestaan op
de dag ná de
zevende dag, dus
de achtste dag is
het begin van het
eeuwig leven. Verder
werden acht mensen
in de ark van Noah
gered. Tenslotte
is Jezus, volgens
de Joodse wet, op de
achtste dag besneden.

Jezus zelf was in de
rivier de Jordaan gedoopt.
Sommige mensen reizen
speciaal naar Israël om in
deze rivier ook gedoopt te
worden.

De pater

Onze priester is ook
pater. Dat betekent dat
hij lid is van een kloosterorde. Mannen in een
kloosterorde dragen
allemaal dezelfde kleren, meestal een pij
(ook habijt genoemd).
Hier zie je een
Franciscaanse pater
in een bruine pij. Om
zijn middel draagt hij
een wit koord met drie
knopen. De knopen
staan voor de geloftes
van armoede, kuisheid
en gehoorzaamheid.

De zuster
Ook de zuster draagt
een habijt dat lang of
korter mag zijn. Hier
zie je een zuster die een
blauwe habijt draagt.
Zusters van andere
kloosterordes hebben
habijten in andere
kleuren. Op haar hoofd
draagt de zuster een
sluier. Sommige zusters
dragen een witte kap
onder de sluier.
Deze mooie tekeningen en veel meer kleurplaten en projecten zijn op onze website te vinden:

w w w. k i n d e r h o e k rd k . n l
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Een handjevol Leidse jongeren stelden de Leidse kapelaan Remery in 2013 allerlei
lastige vragen, en Twitteren
met GOD (#TwGOD) was een
feit. Wie kon bedenken dat
enkele jaren later driekwart
miljoen jongeren het boekje
‘Online with Saints’ ontvingen bij de Wereldjongerendag in Panama!

Jezus

Deel 7 Wat draagt de priester vandaag?
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#TwGOD

‘Tweeting with God’ verovert de wereld

De Doopvont

Vriendjes van Franciscus
‘Vriendjes van Franciscus’ (catechese voor kinderen van ca.
7 tot 11 jaar) kwamen op zaterdag 25 mei bij elkaar rond het
jaarthema ‘De Schepping’. In
de Hartebrugkerk hoorden over
de H. Franciscus en zijn liefde
voor Gods schepselen. De kinderen kregen daarna delen van het
Scheppingsverhaal te horen en na
een quiz over vissen, kwamen de
viswijzer, plofkip en groente van
het seizoen aan de orde. Zo gaven we gehoor aan de oproep van
paus Franciscus in zijn Encycliek
‘Laudato Sí’: komen tot een bondgenootschap tussen mensheid en
milieu. Het motto van de Vriendjes is ‘Liefde voor God, Liefde voor
elkaar en Liefde voor de natuur.’

AGENDA JongerenInfo
Zaterdag 6 juli Familietuinfeest in de tuin van de
H. Lodewijk van 15.00 tot
19.00 uur. Info en opgave via
gezininleiden@gmail.com.
Tienergroep TEEN is erbij!
Meer info over TEEN op www.
rkjleiden.nl/tienergroep.

Dit nieuwe project uit 2019 brengt
heiligen tot leven in een gratis
app, korte animatiefilmpjes, en
een nieuw boek. “Je bereikt jongeren door te beginnen bij wat er
in hun hart leeft”, stelt Michel
Remery. “Het gaat om hun vragen
en zoeken!” ‘Online with Saints’
heeft eenzelfde oorsprong,
begin bij de ontvanger van de
boodschap, bij hun behoeftes.
Remery: “Jongeren zoeken en
volgen inspiratoren en rolmodellen. Overal in de wereld heb ik
dat de afgelopen jaren kunnen zien.
Welnu, inspiratoren en rolmodellen
heeft God ons in overvloed gegeven,
in de ontelbare heiligen!”

jaar, 3,6 miljoen pageviews op Facebook wereldwijd.

App voor militairen
Prachtig nieuws kwam met de steun
van paus Franciscus, die het team
Goed aansluiten bij jongeren, dat
vlak voor Kerst een handgeschrekan alleen met inzet van jonge men- ven boodschap stuurde. Deze lente
dient een nieuw project zich aan.
sen. Zij weten ook het beste wat
online speelt. Inmiddels werken dan #TwGOD gaat een speciale app
ook ruim honderd jonge vrijwilligers maken voor militairen over de hele
uit zevenendertig landen mee met
wereld. Ook om militaire aalmoezeonze oud-kapelaan. Arabisch,
niers bij te staan in het beantwoorden van geloofsvragen.
Koreaans, Frans, Engels, inmiddels
zijn de app en het boek Twitteren
Remery: “Na vijf jaar #TwGOD is mijn
met GOD in eenentwintig talen
droom om onze grote groep vrijwilvertaald. En wie ‘Facebookt’ of Twit- ligers uit de hele wereld in Rome samen te brengen. Om het team op te
tert weet dat het team van #TwGOD
bouwen en te laten zien welke schat
de wereld rondreist, ook bij het recente bezoek van de Paus in Roeme- nieuwe communicatiemiddelen
brengen in handen van jongeren!”
nië. Bijna 280.000 (!) verschillende
Joost van Halem
mensen bezochten de website vorig

RKJ volleybal en Games & Guest
Tijdens het RKJ-volleybaltoernooi eind mei
veroverde het tienerteam de derde prijs.
Ook de jongeren van
RKJ Leiden deden mee.
Ook geen overwinning,
maar wel genieten van
de sfeer en de contacten
eromheen. Ondanks de
soms pittige discussies
met de scheidsrechter,
wilde die achteraf toch wel benadrukken: “Je hebt echt een leuk
team!” Begin juni was TEEN weer bij
elkaar voor Italiaanse pasta en echte games. Daarbij vlogen de bekertjes van de tafel en door de lucht.
Mystery guest Bernadette vertelde

over haar tienerjaren en Vormsel. De
meeste tieners gingen ook naar de
H. Vormselviering met de bisschop.
Het werd de tieners duidelijk hoe de
H. Geest zelf een mysterieuze gast
kan worden die je kracht kan geven
om jezelf uit te spreken.
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Jongeren Info

Ron

Kinder Hoek

Mirjam
van der Hulst (65+)
Vrijwilliger Sint Petrus

Wat doe je precies?
Ik zing in het Petrusprojectkoor, en ook wel in het
Magnificatkoor van de Sint Joseph, en ik help mee bij
de catering bij concerten in de Petruskerk.
Hoe gaat dat in de praktijk?
Het projectkoor zingt twee maal per jaar, tijdens de
Kerst- en Paasvieringen onder leiding van dirigent
Coen Huisman. We hebben dan steeds 6 repetities, op
donderdagavonden, tussen 20.00 en 22.00, en altijd
prachtige uitvoeringen. Ik help ook zo’n zes keer per
jaar mee met cateren bij concerten in de kerk. Dan
worden we tussen 12.00 en 14.00 verwacht. We beginnen met koffie en thee voor het uitvoerende koor,
in de pauze ook voor de bezoekers, en na afloop is
er een drankje voor iedereen. En dan na afloop even
alles opruimen. Meestal zijn we rond 18.00 uur wel
klaar. Of dat veel werk is? (Lachend) Ach, je krijgt er
een gratis concert voor terug.
Waarom doe je dit?
Zingen is gewoon leuk, je wordt er blij van. En je
betekent ook wat voor een ander. Vorig jaar vroegen
ze me voor het Petrus projectkoor. Dat kwam niet uit
de lucht vallen. Ik heb in de Petrus jarenlang voor
de Cantorij gezongen waarvan de mooiste en fijnste
tijd met dirigent Mike van Booren, deed daar ook
secretariaatswerk voor, hield dan ook de bibliotheek
bij. We zongen liederen die het hart raakten, veel
van Oosterhuis ook. Ik vind het altijd mooi als je een
liedje zingt, dat ook een boodschap heeft die je mee
naar huis neemt. Ik heb dat gevoel ook bij het Magnificatkoor. Onder leiding van dirigent Johannes Witt
zingen we veel muziek van Emmanuel, heel vrolijke
liederen. Ik doe dan ook graag mee. Maar ook het
projectkoor blijft heel bijzonder.
Wat drijft je?
Zingen is voor mij ook een sociaal gebeuren. En dat
sociale heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.
Ik heb dan ook altijd veel jeugdwerk gedaan. Bijvoorbeeld bij pater De Ponti van de Hartebrug, in Leiden
Noord bij ‘Het Honk’, ik zat op de Maria Mulo bij de
nonnetjes en zo werd het contact gelegd. Ik woonde
als kind al vlak bij de Hartebrug, je zag daar op zondag alle winkeliers van de Haarlemmerstraat in de
kerk. Ik werd daar gedoopt, door pater Vermeulen,
dezelfde die ons in de Hartebrug ook heeft getrouwd,
toen ik al deze kant uit verhuisd was. Bij beide
kerken kom ik nog steeds graag, er hangt daar een
fijne sfeer. En de catering? Mensen helpen is voor mij
belangrijk. Nog steeds.
En nu dan de zomervakantie…
Ik ga gewoon lekker genieten.
Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019

21
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Vieringen in de periode van 28 juni tot en met 8 september 2019

GA
NG
ET
JE

JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06

GA
NG
ET
JE

R

DR. KORTMANNSTRAAT

EG

NST

S WEG

HAN

NSC

ME

LAM

VERF
MOLEN

TORENMOLEN

JAN
KOE
NEN
WEG

STR

NOORDBUURTSEWEG

TEN

S WEG

HAN

NSC

ME

N2 06

DR. KORTMANNSTRAAT

VAN

N2

SWIE

06

AM
BAC
HTS
HER
ENW
EG

RP
SST
RA
AT

DR. KORTMANNSTRAAT

WEG

VERF
MOLEN

TORENMOLEN

GA
NG
ET
JE

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

OUDE HER
ENGRACHT

RSW
EG

ANS

LAM

ME

N2 06

NSC
H

JAN
KOE
NEN
WEG

OUDE HER
ENGRACHT

ME

WE
G

EG
NT SNOEPW
G PERSA
STIERENBRU

N
AA
IAL
AC

R

JAN
KOE
NEN
WEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06

GA
NG
ET
JE

S WEG

HAN

NSC

TORENMOLEN

VERF
MOLEN

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

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

DR. KORTMANNSTRAA
T

CHA
N

VERF
MOLEN

TORENMOLEN

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

VERF
MOLEN

OUDE HER
ENGRACH
T

LAM

ME
NS

JAN
KOE
NEN
WEG

DO
RP
SST
RA
AT

GA
NG
ET
JE

EG
RSW
MO
GE
HO

EG
SE W
AG W D MADEW
HA OU W. VB

IJK

U

M
O
LE

EG

R
MO
GE
HO

06

ZUIDBU

N2

L

FD
HOO

4

LEIDEN

ND

BEVRIJDINGSPLEIN

G

N

GE
HO

EG

SCHENKELWEG
ZWETKADE

RIJ

V.D.

R.
ST
IEF
BR
IJL
-V
OM
BL

ROOSEVELTSTR

NSH OFDREEF

AN
LA
ER
STE
ME
VE

RLAAN

AN

HILL LA

CHURC

ZE
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

TJE
WATER

E
AD
TZK
REN
LO

AN
LA

AT
TRA
HTS
DZIC
VEL

ZONNEGAARDE

ZUIDHOF

RIJ

UIS

DH

SEWE

STA

E
UW
NIE

BEVRIJDINGSPLEIN

AN

AT
RA
STROOSEVELTSTR

D
PA

UURT

06

B
ZUID

N2

ZWETKADE

STOMPWIJK

KER
K

ROOSEVELTSTR

N2 06

SWI
E

VAN

STIL
LE M
ARE
HO
STROG DON
. ST KER
EEG

LAM
ME
NSC
HAN
S WEG
JAN
KOE
NEN
WEG

N2 06

TORENMOLEN

GA
NG
ET
JE

R
NOORDBUURTSEWEG

TEN
ST

S WEG

DR. KORTMANNSTRAA
T

AM
BAC
HTS
HER
ENW
EG

IJSSELMEERLAAN

EG

TJE
ER
AT
W

WEG
NIEUWE
STOMPWIJK

BEVRIJDINGSPLEIN

ZONNEGAARDE

AAN

RAAT

TSEW
BUUR

ZUID

RAAT

ZUIDHOF

AN
IJSSELMEERLAAN
HILL LA
CHURC

KOREVAARST

TJE
ER
AT
W

06

DOEZAST

N2

AN
LA

RE

MA

JES
AD
LA

ELB

AAN

HILL LA
CHURC

EG

L

FD
HOO

E

AAT

COURTST
R

ZERL
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

AN
LA

KOOILAAN

GE
LAN

HE

EG
W
SE
D
N
EI

E
AD
TZK
REN
LO

D
PA
JES

IJSSELMEERLAAN

ZWETKADE

E
AD
TZK
REN
LO

AN
LA
EER

PIETER DE
LA

NIEUWEWEG

B

KOREVAARSTR

RAAT

M
N
KOOILAA

AD

WEG
NIEUWE

STOMPWIJK

NOORDBUURTSEWEG

COURTST
R

AAT

RAAT

D
PA

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

LA

EG
W
SE
D
N
EI

HAVEN

KER
K

KOREVAARSTR

JES

AD

LA

DOEZAST

ELB

AN

ELB

T
ES
W

NOORDBUURTSEWEG

KER
K

BERNHARDKADE

ALEXANDERSTRAAT

JULIANASTRAAT

K

N
AA

ZONNEGAARDE

AN
LA
ER
ME

SL

SIU
IN

ZUIDHOF

ZERL
IZER- BOSHUI
BOSHU E
KAD

HE

TSEW
BUUR

ZUID

ZWETKADE

HE

AT
TRA
ORP
FDS
HOO
ERD

LEID

IJ
ND
RIJ
GE
HO

KOOILAAN

BERNHARD
KADE

PIETER DE
LA

LELIESTRAAT

HAVEN

T
ES
W

DOEZAST

HE

LA

US

K

IJN

UIS

DH

ER

UW

STA

AT

RA

ST

NIE

D
PA
WEG
NIEUWE

AN
LA
ER
ME

K

LEI

JES

TJE
ER
AT
W

DR. KORTMANNSTRAAT

LEI

AT
P
TRA
FDS
DOR
HOO
DER

IJ
ND
RIJ
GE
HO

AT
PSI
TRA
FDS
DOEIRN
HOO
DER H

OUDE HER
ENGRACH
T

IS

IJN

N

AA

BURG. D
ETM
ERS
WE
G

IJN

HU

ER

ER

IJ
ND
RIJ
GE
HO

SL

E
AD
TZK
REN
LO

COURTST
R

SIU

IN

RE

HE

MA

AD

LA

PIETER DE
LA

EG
ERW
GE

BERNHARDKADE

BERNHARD
KADE

GE

ELB

06

UW

EG
ERW
GE

LELIESTRAAT

LAN

HE

N2

AN
LA
ER
ME

NIE

D
STA

EN
ERME

EN
ERME

Rondom de Kerk - Juli | Augustus 2019
4

30

Patroonsfeest HHPP
Zie Hartebrug

Studiedagen
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Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Zorg bij u thuis
Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar heeft u wel zorg nodig? Roomburgh brengt de zorg bij u thuis.
Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

▪ thuiszorg
▪ personenalarmering
▪ wijkrestaurant

▪ huishoudelijke ondersteuning
▪ maaltijdvoorziening
▪ dagbesteding

Zorg en wonen in Roomburgh
Roomburgh heeft diverse woonopties als thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat:

kleinschalig wonen, aanleunwoningen en revalidatie
Roomburgh beschikt over veel handige voorzieningen:

▪ restaurant
▪ winkel

▪ kapsalon
▪ kapel

▪ reisbureau
▪ gezondheidscentrum

Rooms-katholieke identiteit
Roomburgh beschikt over een eigen kapel waar dagelijks de Heilige Mis kan worden gevierd. Er is een
eigen rector, die beschikbaar is voor de bediening van de Sacramenten. Als u niet meer in staat bent om
naar de kapel te komen, kunt u de Heilige Communie ook thuis ontvangen.

Vrijwilligers
Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten.
Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.

Contact

Wilt u meer informatie, een gesprek met onze zorgadviseurs of een rondleiding?
Neem dan contact met ons op via:

Telefoon | 071 589 22 00 (tussen 09:00-17:00)
E-mail | info@roomburgh.nl
Website | www.roomburgh.nl
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