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Pasen,

Een ruim jaar na het begin van de pandemie beginnen de maatregelen en beperkingen bij veel mensen door te werken.
We horen het met regelmaat in het nieuws
en in praatprogramma’s. We spreken er
over met elkaar. Groot is het verlangen
naar verandering: ‘terug naar het gewone’,
‘weer vrij zijn’, ‘onbevangen leven’.

Bij aanvang van de pandemie werd er
gesproken over kansen en mogelijkheden, zoals ‘een tijd van bezinning’ of
een kans op ‘vernieuwde solidariteit’.
Kansen en mogelijkheden die ook nu
nog gelden, maar moeilijker lijken om
te omarmen. Is het dan wel juist om
over Pasen te spreken als het feest van
hoop en nieuw leven? Nou en of.

Kleine ‘verrijzenis’
Wij zijn mensen met een Paasgeloof
en geen ‘Goede Vrijdag geloof’. Als
eerste is de Heer verrezen. Maar door
ons Doopsel hebben we deel gekregen
aan de belofte, dat een ieder die in

hoop en
nieuw leven
Jezus naam gedoopt is, ook met Hem
zal verrijzen. En dat is iets om in
deze tijd even bij stil te staan.
Dan is er de verrijzenis aan het einde
van ons aardse leven, een opstaan
in de eeuwigheid. Maar er is ook zoiets als de kleine ‘verrijzenis’ in het
leven van alledag. Dat is een, met de
hulp van Jezus, opstaan uit alles wat

Paasfolder ligt voor u klaar
In de kerken ligt een openklapfolder van het Paastriduüm.
Bij elke dag is een korte uitleg en afbeelding te zien. Uiteindelijk wordt het een icoon van de verrezen Heer. Ook mooi
om door te geven. Er zijn er genoeg. Er is altijd wat verwarring rond de ‘drie’ dagen, terwijl het om vier dagen lijkt te
gaan: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en
Paaszondag? Ofwel Witte Donderdag en Goede Vrijdag vormen één dag (lijden), Stille Zaterdag de tweede (dood) en
Paaszondag (verrijzenis) ofwel Stille Zaterdag wordt niet
echt meegerekend (zoals past bij het mysterie van deze dag). Al met al zijn het 3 x 24 uur van
Donderdagavond naar Zondagavond, en dat is dan weer wel de tijdsduur van 3 dagen.

in ons bestaan ten dode is. Loskomen
van wat ons beheerst, beklemt en gevangen houdt. Dat te onderscheiden
is, naast de drieslag van gebed, vasten en het geven van aalmoezen, de
inzet van de 40-dagentijd: ‘Wat
is het dat mij in deze 40-dagentijd
gevangen houdt of beklemt?’ Het
antwoord hierop zal voor ieder van
ons anders zijn.
De uitnodiging van Pasen is voor
iedereen hetzelfde. Pasen betekent
dat we ons niet zo moeten laten
bepalen door wat van buiten komt, dat
begrenst en beperkt, maar door de innerlijke vrijheid waartoe we zijn uitgenodigd in de Verrijzende Heer. Want
niet de dood en wat ten dode is, heeft
het laatste woord, maar het Licht en
het Leven. En dat is dwars tegen onze
tijd in, een reden om vol hoop te zijn
en van die hoop te getuigen.
Namens het Pastoraal Team,
Marlène Falke-de Hoogh

Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

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, open
maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
071 737 00 87,of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priesteren diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14,
2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of
w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of
jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie,
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of
diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastor ie, Lorentzkade 16a, 2313 GB
Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres:
Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.
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Van crisis naar kans: de weg naar ontgrendeling

Uit ‘Het Geluid van Zuid’
Regio-Zuid

Regio Zuid geeft periodiek een digitaal blad uit: Het Geluid van Zuid.
Als u dit blad wilt ontvangen, neem
dan contact op met het secretariaat
van de Hartebrug, Petrus of Lam
Gods. In de onlangs verschenen
‘Het Geluid van Zuid’ schrijft pastoraal werker Marlène Falke de
volgende overweging:

“Tot bloei komen
Zo’n week geleden kreeg ik een hyacintenbolletje met een bollenvaasje.
Het zag er dor en dood uit. Kansloos.
Maar ach, de gever is mij
dierbaar. Na twee dagen
was er nog niets gebeurd.
Dood, dacht ik. Op de derde dag besloot ik hem
maar weg te gooien en
ontdekte daarbij een

kleine wortel.
De bol zocht,
vanuit zijn natuur, een weg naar het
water. Dat deed mij denken aan deze
40-dagentijd. De nog altijd geldende
maatregelen, kunnen ons het gevoel
geven dat in ons leven en geloven
alles dor en droog is. Toch zal ook
het ‘bolletje’ van ons geloof in staat
blijken steeds weer ‘wortels’ aan te
maken om ons te verbinden met het
Levende water. Wortels van gebed,
van hoop, van vasten en bekering,
van niet opgeven...
Het vraagt wat geduld met
onszelf en met de maatregelen. Het vraagt vertrouwen
in Wie het leven geeft en
ons lief heeft. Om dan …
voluit open te bloeien op
het Pasen van de Heer.”

Voorbereiding Eerste H. Communie start na Pasen
De informatiebrief over de Eerste
heilige Communie ligt in de kerken,
of is bij het secretariaat op te vragen
of op de websites te vinden. Over het
heilig Vormsel komt bericht in het
volgende nummer van Rondom de
Kerk. De data van de
Eerste heilige Communie zijn in Regio
Zuid kerken al bekend: in de Hartebrug
op zondag 6 juni om
13.00 uur met pastoor
Broeders, in de Lam

Waarschuwing!
Internetcriminelen geven zich regelmatig in e-mails uit voor pastoors in
een poging om de ontvanger aan te
sporen geld over te maken. De afgelopen tijd zijn een aantal incidenten
in ons bisdom gemeld. Criminelen
maken gebruik van gmail met een
e-mailadres dat er geloofwaardig uitziet: het wijkt vaak maar heel weinig
af van het echte e-mailadres van de
pastoor. Weet dat pastoors nooit
via e-mail om geld vragen en dat de
boodschap dus altijd nep is.

Gods op zaterdag 5 juni om 15.00 uur
met pastoor Broeders en op zondag
6 juni om 14.00 uur in de Petrus met
pastoor Smith. De voorbereidingsbijeenkomsten beginnen op woensdag
7 april. Aanmelden (van kinderen
vanaf groep 4) kan via
Irma Leune pleune@
ziggo.nl (LG), Maaike
Elink Schuurman
m.elinkschuurman@
me (HB), en Pernelle
Severijnen pam.severijnen@planet.nl (SP).

Tocht door de stad
op Goede Vrijdag?
Een gezamenlijke tocht met het Kruis
is ook dit jaar niet mogelijk. In de
verschillende kerken is de Reliek van
het heilig Kruis te vereren. En tijdens
de plechtigheden van Goede Vrijdag
wordt ook het Kruisbeeld vereerd.
Wel wordt de Reliek die middag door
Leiden gedragen, min of meer incognito, net als vorig jaar. Om de zegen
van deze speciale dag over de stad en
parochie af te smeken.

Als christenen kunnen wij niet leven zonder hoop. De komst
van het vaccin geeft ons allen hoop op een nieuwe toekomst.
Hoop doet leven! Maar de hoop voor de christen vindt zijn
vervulling in Jezus Christus.
De liefde, die Jezus Christus zo
bezielde en getuigde met Zijn aardse
leven en met Zijn dood en verrijzenis. Belangrijk daarbij is, dat je tijd
vrijmaakt in jouw agenda voor een
moment van verstilling, gebed en
nadenken. Met de hulp van de heilige Geest en de heilige Schrift kan
de Heer zich aan ons mensen tonen
en brengt Hij ons bij, toont Hij zich
in het gelaat van de medemens ,die

lijdt, die eenzaam is, die
onze hulp nodig heeft.
Juist in deze tijd.

Ontgrendeling
De Bijbelse Liefde is geen
emotie of een goede
bedoeling, maar is een
Persoon: Jezus Christus, die ons
bindt als één gemeenschap, niemand
uitgezonderd. Hij laat zich vinden in

Nooit genoeg over Sint Joseph
Sint Joseph is een heilige over wie
heel veel te vertellen is. De omstandigheden van zijn leefwereld, opgegroeid in de
Joodse traditie, zijn ambacht, de ontmoeting met
Maria enz. De Schrift benadrukt zijn bereidheid de
wil van God, in een droom
door een engel aangereikt,
te voldoen. Geen enkel
woord is van hem overgeleverd, maar natuurlijk heeft
hij de gebruikelijke gebeden gezegd en het ‘Hoor,
Israël … ‘ Maar we weten
ook dat hij ‘Jezus’ heeft gezegd. De
engel gaf hem de opdracht het kind
van Maria ‘Jezus’ te noemen.

Joseph droeg zo de heilige Naam in
zijn hart. Omdat hij zo dicht bij
het mysterie van de
Menswording en geboorte van God de Zoon
betrokken was en in de
nabijheid van de zondeloze Maria leefde, zijn in
zijn persoon veel uitwerkingen van het heil te
herkennen. Daarom is er
zoveel over Sint Joseph
te vertellen. Gelukkig
is zijn naam sinds 2013
(Nederland 2014) in de
vier wereldwijd gedeelde
Eucharistische gebeden opgenomen,
zodat we hem dag na dag noemen en
aanroepen.
Pastoor Smith

Plan ruimen graven op RK Begraafplaats Zijlpoort
Het bestuur van de RK Begraafplaats Zijlpoort Leiden is voornemens om een
deel van de begraafplaats te ruimen om plaats te maken voor nieuwe graven.
Dit betreft het gedeelte vak Z 1 t/m 107.
Er wordt begonnen bij no. 1 rondom de zomer en, afhankelijk van de behoefte,
de komende jaren verder in dat vak Z. Indien u als nabestaande graag het grafmonumentje wilt behouden, dan kan dat in overleg met de beheerder geregeld
worden. Indien wij geen reacties krijgen, dan vervallen deze op het moment van
ruiming aan het bestuur, dat vervolgens zorgdraagt voor verwijdering en afvoer.
U kunt daarop in een later tijdstip dan geen aanspraak meer op maken.
Dit is een algemene kennisgeving, veel adressen van nabestaanden zijn niet
meer actueel of op een andere wijze te traceren. De beheerder helpt u graag met
Het bestuur van RK Begraafplaats Zijlpoort
nadere informatie.

de liturgie, die de Kerk viert in
gemeenschap met elkaar. Live! Juist
in de Eucharistie overbrugt de Heer
de afstand tussen ons en Hem, ontvangen wij Hem en worden wij met
Hem verbonden. Totaal. Een ontgrendeling van de lock down maakt dit
weer mogelijk: een hereniging met
elkaar en met Hem die naar ons uitziet in onze kerken. Welkom terug!
Pastoor W. Broeders

Verrijzenis
van Jezus
Christus.

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk
wensen u Zalig Pasen

In gedachten
Witte Donderdag
Jezus heeft hen allen
uitgenodigd in de grote zaal
de tafel is gedekt, er is Brood en Wijn
voor dit laatste Avondmaal
alleen Jezus weet wat Hem
hierna te wachten staat
en ook – en dat doet Hem veel verdriet –
één leerling Hem met een kus verraadt
desondanks breekt en deelt Hij het Brood,
daarna de beker met de Wijn,
“blijft dit doen om Mij te gedenken
dan zal Ik altijd bij jullie zijn”
de Eucharistie heeft Jezus hiermee
aan ons allemaal gegeven
zodat ook wij Hem kunnen ontvangen
in heel ons aardse leven.
José Simons-Castelein
Rondom de Kerk- Maart|April 2021
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De droom van Ton bijna gerealiseerd

Stichting Ton Memorial School Sailung
De stichting draagt de naam van de 3 jaar terug in
Nepal overleden Ton van den Brink uit Leiden. Ton
heeft zich tijdens zijn laatste levensjaren ingezet voor
verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied
rond de gelijknamige berg (3200 meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte.
Bijna drie jaar geleden reisde Ton naar Nepal om een reis
door het Manaslugebergte te maken en daarna door te reizen naar Sailung om daar de eerste stappen te zetten naar een
beter schoolgebouw in het dorpje Sailung.
Hoe het heeft kunnen gebeuren, blijft gissen, maar tijdens de reis
is Ton van de berg gevallen en overleden. In de geest van Ton is kort
na zijn overlijden de stichting opgericht en wordt hard gewerkt aan
het realiseren van een aardbevingsbestendig schoolgebouw: met
goed onderwijs aan uiteindelijk zo’n 150 kinderen uit de omgeving.
Het leven in Sailung is armoedig, maar
niet slecht door landbouw, veeteelt en
bosbouw die hier mogelijk zijn. Veel kinderen krijgen echter geen onderwijs, en
over het algemeen is het geboden onderwijs van een zeer laag niveau. Al vanaf
2016 heeft de gediplomeerde onderwijzer
Krishna Shrestha, mede dankzij Ton’s
fondsenwerving vanuit Nederland, een schooltje opgezet in Sailung. Aan dit schooltje, dat na Ton’s overlijden naar hem is ver-

uitvaartverzorging

071 5 12 21 12

dag en nacht bereikbaar
Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden

Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl
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noemd, krijgen nu zo’n 65 kinderen
onderwijs. De stichting Ton Memorial
School Sailung zet het werk van Ton
voort. Het huidige schooltje is gemaakt van golfplaten, is onverwarmd en heeft geen water en elektriciteit. Mede dankzij hand en spandiensten vanuit de gemeenschap verloopt de bouw zeer voorspoedig. Als het allemaal meezit
zijn eind maart de eerste 8 lokalen klaar. Het plan is om de tweede
fase van de bouw door te zetten: uitbreiding van de school met
een keuken, computer/internet lokaal, lerarenverblijf en sanitaire
voorzieningen. Wij staan helemaal achter dit mooie, maar ambitieuze plan en volgen het op de voet.
De stichting wordt geleid door mensen uit de regio
Leiden en omstreken, die zich geheel belangeloos
inzetten voor dit project. Met als doel de kinderen
en gemeenschap in Sailung een kansrijke toekomst te bieden. Helpt u ons hen te helpen? Dat
kan via NL54 ABNA
0840 3644 23, tnv.
Stichting Ton Memorial School Sailung.
ANBI registratie RSIN:
8593.40.764, Lid Nepal
Federatie Nederland.
Meer info op
www.sailung.nl.
Namens het bestuur
Kinderen tijdens het afsluivan de stichting Ton Memorial School
tingsritueel ’s middags.
Ans Post (vrouw van Ton van den Brink)

Rhijnhof heeft ook een
gewijd rooms-katholiek
gedeelte.

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

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

?

De Kerk heeft een lange
pandemie- én Paas-ervaring

Uitzien naar
het Licht van Pasen

De pandemie duurt nog voort. Het kleine virus heeft de
wereld ontregeld en ingegrepen in de levens van velen. Laten we niet voorbij zien aan wat er aan leed gekomen is en
nog is. De pandemie dient dus zo snel mogelijk bestreden te
worden en daar hebben we allemaal onze katholieke
verantwoordelijkheid voor.

Voor mij is Pasen het vrolijkste feest van het jaar. Ik heb
daar als kind mooie herinneringen aan; het was altijd mooi
weer, de Palmpasenstok met haantje, mooi aangeklede
tafel na een lange vastenperiode mét roomboter in de vorm
van een lammetje.

De Kerk heeft een levenservaring van 2000 jaar: dit is niet de
eerste pandemie die de Kerk meemaakt. Dat begon al in 165
en toen duurde het 15 jaar, en zeker een vierde van de
bevolking stierf. In 251 sloegen pokken en mazelen toe. Wat
betekende dit voor de katholieken van toen? Twee dingen
vallen bijzonder op, zoals we weten uit teksten uit die tijd
bijvoorbeeld van de H. Dionysius van Alexandrië († 264). Ten
eerste was er een sterk sociaal katholiek netwerk, breder dan
de familie of stam, zoals bij de Romeinen of Germanen. Ten
tweede was er de bereidheid om elkaar te helpen, met gevaar
voor eigen leven. Dit betekende dat christenen een grotere
kans hadden te overleven (80% ten opzichte van 50%) en dat
deze pandemieën hebben bijgedragen aan de groei van de
Kerk.

Christus blijven
zoeken
Wat betekent dat voor
onze situatie nu? Dat
we willen luisteren
naar wat de Geest zegt
tot de Kerk. Welke
aanwijzingen geven
de paus en onze
bisschop; welke reacties komen er uit
de Wereldkerk; wat
komt er gezamenlijk op vanuit de biddende harten van de gelovigen …? Een ding is duidelijk: niet meer terug naar voor de
pandemie. Zoals het virus onderliggende ziektes naar boven
haalt, zo hebben deze maanden ook onderliggende zaken aan
het licht gebracht. We zijn geplaatst voor deze vraag: zijn onze
regio’s en onze geloofsgemeenschapen ‘crisis-bestendig’? We
hielden contact en hielpen elkaar. Dat ging geweldig, maar we
zien dat in heel de wereld gebeuren (als verre erfenis van het
christendom!). Crisis-bestendig wil zeggen dat we Christus
blijven zoeken in de heilige Communie en het gezamenlijk gebed, en dat de evangelisatie doorgaat ….
De Kerk is allereerst het instrument om de Heer bij de mensen
en de mensen bij de Heer te brengen. Oftewel, de Kerk is een
Paaskerk! Pandemie of niet, Christus is verrezen! Ook dat beleeft en verkondigt de Kerk al 2000 jaar.
Namens het hele pastoraal team zalig Pasen.
Pastoor Smith

Later met de ouders naar Bachs Matthäus Passion, eerst op donderdagavond en later op vrijdag in de Pieterskerk met een korte
pauze voor een sobere lunch. Adembenemend luisteren naar
“Sind Blitze, sind Donner..” alles was opmaat naar het Paasfeest.

Nog steeds beperkingen met Pasen
Dit jaar ziet Pasen er heel anders uit. De realiteit is dat we midden
in de coronapandemie zitten. Grote versoepelingen zijn nog niet
mogelijk en op het moment van schrijven, is de avondklok opnieuw verlengd. De kans dat het aantal bezoekers dat men thuis
mag ontvangen, verruimd wordt van één per dag, lijkt ver weg en
dat met Pasen… Slechts een aantal van u kan de Missen bijwonen,
de rest moet deze via de televisie, YouTube of streaming volgen.

Dank aan de inzet van vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben bestuur en Pastoraal Team geworsteld met
de invulling van de coronamaatregelen binnen de parochie en
bij de kernen: “Zullen én kunnen we opengaan, hoeveel ruimte is
er en hoeveel kerkgangers kunnen we veilig ontvangen?”. Maar
ook: “Zijn er vrijwilligers om de deuren te openen en als gastheer
nauwlettend erop toe te zien dat alles conform de richtlijnen verloopt?” en “Kunnen we dat wel van hen vragen?” Waar mogelijk is
het gelukt én heel goed gegaan. Dat is een enorme inzet geweest
door velen, waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken.

Weer omarmen van dierbaren
Gelijktijdig ben ik optimistisch en kan ik zelfs een beetje licht
aan de einde van de coronatunnel zien. Voorzichtig wordt ons
in het vooruitzicht gesteld, dat diegenen die het willen, vóór
juli dit jaar ingeënt kunnen zijn. Daarmee worden besmettingen
én de ziekte de kop ingedrukt.
We kijken halsreikend uit naar
het weer kunnen omarmen van
onze ouders, buren of gewoon
mensen die het nodig hebben,
en ook naar de vrijheden die we
dan wat terugkrijgen. Ik ben blij
met dit lichtpuntje, het Licht
van Pasen.
Ik wens u zalig Pasen en hoop u
allen zo snel als mogelijk is weer
met open deuren in onze kerken
te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur van de HH. Petrus en Paulusparochie,
Maurice Jongmans

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

H. LODEWIJK

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

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

Grote
verhuizingen…
In voorbereiding op
de naderende restauratie zijn al heel
wat zalen, kasten en
gangen leeggehaald.

Sint Joseph en de pausen (1)
Dit jaar is het Jaar van St. Joseph, zo heeft paus
Franciscus ingesteld. Mensen van alle tijden
hebben St. Joseph vereerd. De Kopten vierden
in de 7e eeuw in het Oosten het feest van St.
Joseph op 20 juli. In 1479 plaatste Paus Pius IV
het feest in het Romeins brevier. Gregorius XV
verhief het feest in 1621 voor de gehele kerk tot
verplichte feestdag als Zondag te vieren.
In de litanie van alle heiligen werd de naam
van St. Joseph opgenomen, daar zorgde paus
Benedictus de XIII voor in 1726. Het feest van
St. Joseph als beschermer over de hele kerk
werd in 1870 door paus Benedictus XIII ingesteld.

In 1889 op Maria Hemelvaart verscheen de
encycliek Quamquam Pluries over de devotie
tot St. Joseph door Paus Leo XIII. De paus gaf
aan hoe men tot St. Joseph moet bidden: hij
riep op, in de oktobermaand bij het bidden van
de Rozenkrans, een door hemzelf gemaakt gebed tot St. Joseph te bidden. De maand maart
moet aan zijn verering worden gewijd door een
dagelijks gebed tot Joseph én in de hoofdkerk
van iedere stad moet 3 dagen lang vóór zijn
feestdag gebeden worden. In 1909 keurde paus
Pius X de Litanie van St. Joseph goed voor de
hele Kerk. In 1920 verscheen een op de 50ste
verjaardag van St. Joseph, patroon van de Katholieke Kerk, een document van paus Benedictus XV, Bonum Sane. De paus gaf hierin aan
wat de mensen van St. Joseph kunnen leren:
het komt erop neer dat we niet zo zoveel waarden moeten hechten aan de aardse goederen
en vaker troost moeten zoeken in de hemelse
goederen, devoot te leven, want van Joseph
leidt de weg naar Maria en van Maria naar
Jezus. (Wordt vervolgd.)
Annelies Cremers

Koffie drinken op parkeerplaats
Zo gauw als het weer het toelaat en de overheid het toestaat, kunnen we na de zondagse
H. Mis op de parkeerplaats weer koffiedrinken.
Natuurlijk wel op 1 ½ meter afstand van elkaar,
maar met een beetje goede wil gaat dat zeker
lukken. We zien er echt weer naar uit.

Eigen traject vanuit De Goede Herder Catechese
voor 1e H. Communie
De catechese van De Goede Herder,
die de kinderen dichter bij Jezus wil
brengen zal dit jaar voor het eerst
de kinderen ook op de Eerste H.
Communie voorbereiden. Deze
voorbereiding is bedoeld voor
kinderen, die het afgelopen
jaar de catechese van de
Goede Herder gevolgd
hebben. Om mee te
doen aan deze Eerste
H. Communievoorbereiding
is 1,5 jaar ervaring met deze catechese noodzakelijk. Wij zullen vanaf nu
elk jaar deze Eerste H. Communie voorbereiding aanbieden. Wie meer wil weten over de Eerste
H. Communie voorbereiding van deze catechese kan contact
opnemen met Bernadette Ratti: 06 28 54 94 68.
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Regio Noord

De Goede Herder Catechese

Carillon zwijgt even om mooier te gaan klinken

Al vanaf de leeftijd van 3 jaar zijn kinderen welkom bij de catechese. Waarom bieden wij de
catechese al vanaf zo’n jonge leeftijd aan? De
leeftijd van 3-6 jaar is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Ze zijn gevoelig
voor zintuigelijke ervaringen, waarnemingen
in de omgeving, het leren van woorden en
oefeningen uit het dagelijks leven. Het kind wil
nu zelf handelen en heeft aandacht voor het
precieze verloop van handelingen. Hoe mooi is
het om kinderen al juist in deze leeftijdsfase in
aanraking te laten komen met alles wat Jezus
ons vanuit de Bijbel en de Kerk geeft.
Meer info: www.catechesegoedeherder.nl.

Zoals u al via diverse wegen hebt kunnen lezen, wordt het
carillon in de Jacobus(!)toren van de H. Lodewijkkerk opgeknapt. Dit is een samenwerking
tussen de parochie en Het Leids
Carillon Genootschap. Dit betekent
dat het carillon een aantal weken
zal zwijgen! Maar wel om daarna
mooier en klankrijker te kunnen
spelen. Er komt ook een echte
speeltafel, zodat de beiaardier ‘live’
melodieën kan spelen. De luidklok
en het Angelus blijven wel klinken.
Een kijkje in de Jacobus-toren en klok.

Extra aandacht voor
Goede Week in de Sint Joseph
Aanmelding nodig: www.ikwilnaardemis.live
Palmpaasstokken maken met een doe-hetzelf-pakket.
Info: gezininleiden@gmail.com.
Palmzondag

11.30 uur Mis
(zonder processie!)
Maandag
19.00 - 21.15 uur Avond van
Barmhartigheid: Mis,
aanbidding, biecht.
Witte Donderdag 19.00 uur Mis
Goede vrijdag 15.00 uur kruisweg
16.00 uur kruisweg voor
kinderen
19.00 uur plechtigheden
Paaswake
21.00 uur
Paaszondag
10.00 en 12.00 uur (!) dus
2 Missen

Rozenkrans in Mei
Via Zoom en woensdag tijdens de aanbidding.

Vaste Vieringen
Zondag
11.30 uur

Eucharistie met Kinderwoorddienst
en crèche-ruimte
Poolse Mis

17.00 uur
Woensdag
18.30 uur Aanbidding en biecht
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk
Woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk

w w w. s t j o s e p h l e i d e n . n l
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Regio Noord

De Heer is waarlijk verrezen

Gebedsketen

De afgelopen weken zijn we bij de catechese wat wezen buurten bij de Oosters Orthodoxe kerken. Zoals de heilige paus Johannes
Paulus II zei, dient de Kerk te ademen met
“twee longen”. Hij doelde op de WestersRomeins Benedictijns georiënteerde stijl, en
de Oosters-Grieks Constantinopelse stijl. De
eerste gaf een grote ruimte aan de ordening
met de rijke scholastiek en de bijdrage aan de
wetenschap. De tweede gaf meer aandacht
aan het dramatische met de volksspiritualiteit
(Iconen, het Jezusgebed, de ‘dwaze’ heiligen …)
en de lange liturgieën.
Beide hebben veel van elkaar te leren. Wat wij
zeker willen overnemen van onze Orthodoxe
broeders en zusters is de uiting van hun Paasgeloof. Vanaf Pasen klinkt dan ook weer de
groet: “De Heer is verrezen.” En de beantwoording ervan luidt: “De Heer is waarlijk verrezen.” Eventueel gevolgd door een beiderzijds
(westers!): “Alleluia. Amen.
Was het al maar vast Pasen!  Pastoor Smith

Wist u dat Nederland ‘omcirkeld’ is door een
gebedsketen? Het landelijk platform van RK
evangelisatie bestaat uit zo’n 24 leden, namelijk parochies, bewegingen, congregaties…
Daar kwam het idee op, dat er iedere dag
ergens voor de evangelisatie van Nederland
gebeden zou worden. Wie mee doet, neemt
een bepaalde dag op zich, bijvoorbeeld de 4e
van elke maand. Op die dag bidt die commu–
nauteit voor de evangelisatie. Zo omgeven
we ons land met gebed. De H. Lodewijkkerk

Extra aandacht voor
Goede Week in de H. Lodewijk

Aanmelding nodig: www.ikwilnaardemis.live
Palmpaasstokken maken met een doe-hetzelf-pakket.
Info: gezininleiden@gmail.com.
Palmzondag

10.00 en 17.00 Mis
(zonder processie!)
Dinsdag
na de Avondmis biechtgelegenheid
Witte Donderdag 19.00 uur Mis
Goede vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Plechtigheden
Stille Zaterdag
10.00 uur Gebed en
overweging
Paaswake
21.00 uur
via livestream te volgen
Paaszondag
10.00 én 12.00 én 17 uur
dus 3 Missen!

Rozenkrans in Mei
Via Zoom en vrijdag ná de Avondmis

Vaste Vieringen
Zondag

10.00 uur Hoogmis Latijn of Latijn/Nl. met
Kinderwoorddienst. Via livestream te volgen
16.00 uur Aanbidding en biecht
17.00 uur English Mass

Woorden van de H. Johannes
Paulus II uit de aanbiddingskapel
“Ik roep de Kerk op tot een hernieuwde missionaire inzet, de nieuwe evangelisatie van
de christelijke volken.” Dit is een citaat uit
Redemptoris missio, Over de blijvende geldigheid van de missieopdracht (1990, uit nr 2). In
één zin legt de paus uit waar het nieuwe in bestaat van de nieuwe evangelisatie: een nieuw
elan, dus een nieuwe inzet, die ook zoekt naar
nieuwe wegen (zoals internet-evangelisatie).
En het gaat om de ‘christelijke’ volken en landen, die eens katholiek waren, maar nu geseculariseerd zijn, zoals Nederland. Sporen van

heeft inderdaad die 4e van elke maand op zich
genomen! Momenteel zijn er nog 7 kraaltjes
van deze keten ‘open’, maar we hopen dat snel
een klooster, seminarie of parochie zich aanmeldt. Wie de 31e van de maand heeft, komt er
eigenlijk wel gemakkelijk vanaf!
Zie verder www.rkevangelisatie.nl
Katholiek Alpha Centrum

Door de Week

JPII kapel met zijn pauselijk wapen.
het christendom zijn er nog, maar het wezenlijke is verdwenen, namelijk Christus en zijn
Kerk. Wat Leo XIII begonnen is, en Johannes
XXIII, Paulus VI, JP II, Benedictus XVI voorgezet
hebben, blijft onze huidige paus Franciscus ons
ook al jaren voorhouden: de Kerk is er om te
evangeliseren in daad én in woord.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00 uur
19.00 uur (Tridentijns)
9.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
9.30 uur

Vrijdag
Zaterdag

14.00 – 23.00 uur
10.00 – 14.00 uur

Eucharistische aanbidding

Biechtgelegenheid

Zondag 16.00 uur Lodewijkkerk
Woensdag voor de Avondmis in de Josephkerk

w w w. l o d e w i j k p a r o c h i e . n l
Rondom de Kerk- Maart|April 2021
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GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

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

Echt iets lekkers!

Uw woning verkopen of op
zoek naar een nieuw thuis?
Fides makelaar s staan voor u
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Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

klaar om uw woondromen waar
te maken. Kom gerust eens
langs op de L ammenschansweg
76, de kof f ie staat klaar.
TIP: Bereken alvast zelf de
waarde van uw huis op
f idesmakelaar sleiden.nl

C.G.J. Onderwater
BROOD- EN

BANKETBAKKERIJ

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

Crematie- en uitvaartverzorging

Woondromen waarmaken
fidesmakelaarsleiden.nl

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

info @ f idesmakelaarsleiden.nl
071-5168080

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

Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

rn

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

Veertigdagentijd project

Sint Jozef in De Goede Herder

In navolging op het succesvolle Adventsproject van 2019, blijft het voor ons een belangrijk streven om de kinderen actief betrokken te houden bij de kerk. Zéker tijdens deze
periode waarin je niet zomaar samen kunt
komen met elkaar, of de Vastentijd actief met
elkaar kunt beleven in de kerk.
Vanuit die gedachte is het Veertigdagentijd
project ‘Op weg naar Pasen….’ ontstaan. Via
een flyer (verspreid op scholen, bij de Eerste
H. Communiegroep en uiteraard via de blog
van de kerk) hebben direct al enkele tientallen enthousiaste kinderen zich aangemeld.
Zij ontvingen per mail een aftelkalender, beginnend op Aswoensdag, waarop zij steeds
een voetstap dichter bij Pasen komen door dagelijks een vakje in te kleuren. Op de dagen
dat er een logo van de Goede Herder te zien is,
krijgen zij, op afstand, een speciale opdracht
of activiteit. Zo hebben de kinderen al mooie
vastendoosjes geknutseld en denken zij mee
hoe we met elkaar kunnen sparen voor de Vastenactie. Ideeën en resultaten worden via de
mail met elkaar gedeeld.

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het
jaar van Sint Jozef. Met dit speciale themajaar
wil de paus de heilige Jozef als beschermer
extra benadrukken. We kennen Sint Jozef als
patroon van timmerlieden en arbeiders maar
hij is ook patroon van de stervenden. Het Jozefaltaar in onze kerk toont het moment van sterven van Jozef in de armen van Maria en Jezus.
Bij de restauratie van de kerk
in 2016 werd
dit altaar weer
in oude luister
hersteld dankzij wekenlang
intensief werk
door een groep
vrijwilligers!

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Ondersteuning

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

Rooms-katholieke identiteit

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een
eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.
8
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T | 071 589 22 00
W | www.roomburgh.nl

Zorg & wonen in Roomburgh
Roomburgh beschikt over
diverse voorzieningen:
KAPEL
KAPSALON
ACTIVITEITEN
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Vrijwilligers

Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens?
U bent van harte welkom.

Regio Oost

In de laatste weken voor Pasen wordt er
nog iets bij hen thuis langs gebracht, kunnen zij een lekkernij verwachten en eindigen
we hopelijk met een mooie bijdrage voor de
Vastenactie, door de kinderen zelf bij elkaar
gespaard. Afhankelijk van de maatregelen,
hopen we met elkaar Palmpasen in de kerk te
kunnen vieren, en gaan we gezellig met elkaar
dit project afsluiten met een leuke speurtocht
met, natuurlijk, verstopte eieren!
Mariëlla Oerlemans,
Werkgroep gezinsvieringen

Boekje bij de kruiswegstaties
De Kruiswegstaties in De Goede Herderkerk
zijn in 1895 ontworpen en vervaardigd door
een Duitse kunstenaar wiens naam onbekend
is. Na het Tweede Vaticaans Concilie werd besloten om de kerk een moderner interieur te
geven en volledig wit te schilderen, inclusief
de Kruisweg. Bij de grote restauratie van de
kerk was het herstel van de staties in de oorspronkelijke kleuren het eerste grote project.
Dit kon direct al op de warme belangstelling
en steun rekenen van onze bisschop mgr. Van
den Hende! Een en ander werd in 2013 gerealiseerd als leerling-project voor de opleiding
restauratieschilders met hulp van vele vrijwilligers. De restauratie van de staties vond
plaats in de zijbeuk van de kerk, zodat parochianen de vorderingen konden volgen.
Bouwcoördinator Leo Koot liep toen al met
de gedachte om ooit een bezinningsboekje
samen te stellen met foto’s en teksten bij
de staties. Uiteindelijk kon hij dit realiseren
met o.a. teksten die al biddend zijn geschreven door de minderbroeders Kapucijnen van
het klooster te Tilburg. Quote op de omslag:
‘Om een ander heb je geleefd, om een ander
zal je sterven’.
Dankzij een bijdrage van de Anna Martina
Stichting kon een flinke oplage gedrukt worden
die aan het begin van de Vastentijd door vrijwilligers bij honderden parochianen is thuisbezorgd. Getuige de vele positieve reacties
biedt het boekje een prachtig handvat voor
gebed in de 40 dagen naar het Paasfeest.

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

Overleden
Op 16 februari overleed, op zijn 88e verjaardag,
Piet Kroon. Piet is zeer actief geweest binnen
de Katholieke Sportfederatie en de KNVB. In de
Meerburgparochie vervulde hij diverse functies in
het bestuur en als koster. Ook was hij jarenlang
beheerder van de begraafplaats.
Susanna Wilhelmina Ouwerkerk-Kershof (Wil)
overleed op 18 februari op de leeftijd van 81 jaar.
Mogen zij rusten in vrede.

Beheercommissie en
Pastoraatgroep
Beheercommissie André Bouwman, Michel Coene,
Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Theo Rump.
Pastoraatgroep Heleen Brouwer, Stephanie Jägel,
Jeaneke van der Hulst.

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

Wat is Pasen?
Wanneer we naar de
betekenis van Pasen
zoeken denken we
ook na over Goede
Vrijdag. De dag van
Jezus’ kruisiging. In
die was dat op zich
niet zo’n opvallende
gebeurtenis. Er werden door de Romeinen vele
mensen gekruisigd. Het opvallendste aan Jezus
kruisiging is dat hij van tevoren over Zijn dood
sprak en er zelf voor koos. Dat is een belangrijk gegeven om de dood en opstanding van
Jezus te begrijpen. Jezus moest sterven om de
gebrokenheid en de zonde van de wereld te
dragen. Nu denken veel mensen bij zonde
direct aan het overtreden van de regels. Maar
daar gaat het niet om. In de Bijbel wordt zonde
heel direct verbonden aan de gebrokenheid
van het leven. God schiep onze wereld en
mensen om samen te leven. Dat ging mis en
dat zien we dagelijks om ons heen. We leven

Iduna bestaat 50 jaar
Ook al kunnen we het nu nog niet uitbundig
vieren, het is wel feest bij Iduna! Op 1 maart
bestaat ons koor namelijk 50 jaar. Officieel opgericht op 1 maart 1971 als jongerenkoor gaan
we nu al weer jaren door het leven als eigentijds koor Iduna. Vanwege corona hebben we
al een jaar niet met z'n allen kunnen zingen
en musiceren en dat doet pijn. Maar elke dag
komt het moment naderbij waarop we weer
samen zullen komen om voor u de sterren van
de hemel te zingen. We kijken er naar uit. Tot
dan!
Hartelijke groet, bestuur Iduna

Renovatie Maria altaar
Het Mariabeeld en de beide engelen hebben
een grondige restauratie ondergaan. Handen
en voeten zijn weer compleet gemaakt door

in een gebroken wereld waarin het moeilijk blijkt om liefdevol
met elkaar samen te
leven. Dagelijks worden we geconfronteerd met egoïsme
en geweld. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip
zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid
hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld
heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel
in het leven missen dan over het overtreden
van regels. Jezus droeg vrijwillig de straf op de
zonde: de dood. De Kruisdood en opstanding
van Jezus zijn primair gericht op herstel tussen God en de mens. God maakte de mens om
samen met Hem te leven. De betekenis van
Pasen zegt mij dat ik mens ben waar God op
een liefdevolle manier naar kijkt. Dat ik gelovend en zoekende met God mag samenleven.
Margreet Onderwater, gebedsleider

ontbrekende vingers en tenen aan te brengen. Deze moesten opnieuw uit hout gesneden, aangelijmd en gekleurd worden. Voor de
engel Michaël werd een afgebroken en verloren gegaan gedeelte van de vleugel opnieuw
gemaakt. De beelden zijn gereinigd, het
borduursel en randjes langs de gewaden is
opnieuw verguld. En ook de diadeem van Maria heeft weer de twaalfde ster.
Rondom in de Mariakapel zijn de 8 stuks kapitelen gereinigd en bijgekleurd en de accenten
verguld.
Een en ander is met kennis van zaken gerealiseerd door Jojanneke Post, de kunstenares die
ook de wandschildering achter het Hoogaltaar
maakte.
Namens de Beheercommissie, Aad Berk

Dodenpoort
Achter de Sint Jan, richting kerkhof, staat nog
een klein stukje overeind van het gedeelte dat
in 1964 door brand werd verwoest en niet meer
werd herbouwd. Dit zogenaamde dodenpoortje herinnert ons nog altijd aan de grote
dekenale kerk die de Sint Jan ooit was. De tand
des tijds heeft de deuren en het metselwerk
echter danig aangetast. Om niet te wachten op
het moment dat het laatste stukje helemaal
zou instorten, is besloten om ook dit deel op te
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knappen. De deuren
en het deurbeslag
zijn door deskundige
vrijwilligers nieuw
gemaakt. Het metselwerk wordt eveneens opgeknapt.
Wij prijzen ons rijk
met deze handige
mannen die geheel
belangeloos
hun
kennis en tijd inzetten voor onze Sint Jan.

Vieren op weg naar Pasen
Het valt ons zwaar dat we genoodzaakt zijn om
de kerk nog langer dicht te houden. We hopen
en bidden dat we in ieder geval rond de Paasdagen weer met beperkte aantallen mogen
samenkomen. Zodra het maar enigszins weer
verantwoord is zetten we dolgraag de deuren
weer open!
Tot die tijd nodigen wij u graag uit om mee te
vieren via de livestream op www.kerkdienstgemist.nl.
De ontmoetingsruimte en Mariakapel zijn
alle dagen van de week geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Om thuis mee te vieren ligt de
liturgie daar voor u klaar.

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

Familieberichten
Overleden

21-2 Wilhelmus van Veen, 86 jaar.

Bankrekeningnummers
Kerkbijdrage/kerkbalans

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

Ter overweging in de Jozefmaand
in het Jozefjaar

De ware Jozef
Als ze Jozef later ernaar vroegen
wat het toch was
wat hij had met dit kind,
dan zei hij altijd:
dat is moeilijk te zeggen,
het is “ingewikkeld”,
het heeft me mijn hele leven gekost
om het “uit de doeken“ te doen.
Maar het was zo
dat als ik naar het kind keek,
dan was het alsof
ik op andere gedachten gebracht werd,
gedachten zo jong,
zo anders,
zo ongebruikelijk
gedachten dat het ook
nog heel anders zou kunnen zijn
dan wat wij ervan maken.
Maar nog iets,
je weet hoe kinderen zijn,

NL95 INGB 0000 271 753 t.n.v. HHPP Sint Jan
Geef uw misintenties altijd telefonisch of
per post door, voordat u per bank betaalt.

Organisatie

Pastoraatsgroep
Margreet Onderwater, Aad van Slingerland,
Annie Borst, Chantal de Koning.

Waarom doe je dat?
Waar ga je naar toe?
Ik had altijd het gevoel
alsof dat het was
wat God aan mij wilde vragen,
alsof God het aan mij vroeg:
Wat doe je?
Waarom doe je dat?
Waar ga je naar toe?
Dat is altijd zo gebleven,
ook toen het kind groter werd.
Er is een gesprek op gang gekomen
tussen de hemel en mij
vanaf het moment dat ik er op inging.
Stel je voor dat
ik er niet op was ingegaan…

Beheercommissie

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

Heilige Jozef in de
Laurentiuskerk
Jozef is als voedstervader
van Jezus een belangrijk
persoon. Ook al zijn de verhalen over hem schaars. In
de Bijbel komen we hem
tegen vóór en bij de geboorte van Jezus en bij de
vlucht naar Egypte vanwege
de moord op alle kleine jongetjes. Als Jezus 12 jaar is en
de familie naar Jeruzalem gaat is hij er nog bij.
Maar daarna horen we niets meer van hem.
Wellicht is hij overleden voordat Jezus aan zijn
openbare leven begon. Uit de weinige verhalen
die er zijn weten we dat Jozef een timmerman,
of wellicht een bouwer, was.
Op het Jozefaltaar in de Laurentiuskerk is
Jozef afgebeeld met een hamer. Een duidelijke
verwijzing naar zijn beroep. De afbeelding is
een stenenta
bleau.
Dit ta
bleau is
de vervanging
van een ouder
houten beeld.
Dit beeld was
door
hout
worm aangetast.

Naast dit altaar hangt een
afbeelding van het sterfbed van Jozef met Maria en
Jezus aan zijn zijde. Waarschijnlijk heeft dit houtsnijwerk ooit onderdeel uitgemaakt van de Communiebank. Deze Communiebank
is echter al in 1966 verwijderd toen het gebruikelijker werd om H. Communie
op de hand te ontvangen.
De laatste afbeelding van Jozef bij de Laurentiuskerk is van vrij recente datum.
Vorig jaar kwamen nieuwe bewoners in het dorp
een beeld van Jozef tegen in hun tuin. Zij hadden er zelf niet zo veel affiniteit mee en vroegen
de beheerders van de kerk of zij een plaats wisten voor het beeld. En natuurlijk was die plaats
snel te vinden. Het beeld, met de afbeelding
van Jozef samen met het kind Jezus, staat nu
in de pastorietuin.
Het daar krijgen
was nog een hele
operatie, want het
beeld is loodzwaar.
Maar hij staat nu
op een plek waar
iedereen ervan kan
genieten.
Marianne Turk

Wat doe je?

Misintenties en overige zaken

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

ze vragen je de oren van het hoofd:

Weekendvieringen

Regio Oost

Peter Holtrop

Samen op weg
Nu de Veertigdagentijd is aangebroken, gaan
ook wij samen op weg naar het Hoogfeest van
Pasen.
Al zal het dit jaar heel anders zijn. Geen
Askruisje, geen Carnavalsmis en geen drie
dagen feesten vanwege het Carnaval. Na enkele maanden uit de roulatie geweest te zijn,
wegens gezondheid en andere narigheden,
was ook pastoor Broeders weer aanwezig bij
de viering. Wij waren blij hem weer te kunnen
begroeten. De preek ging uiteraard over het
vasten en je iets ontzeggen. In deze voor ons
allen zo moeilijke tijd. Ook de pastoor had iets
waar hij in deze 6 weken zijn best voor gaat
doen. “Maar dat zeg ik jullie niet hoor”, zei hij
nog. Maar binnen een paar minuten versprak
hij zich, en wist dus de hele kerk dat hij in
de morgen bij het ontbijt wel een schaaltje
muesli erg lekker vond.
Als kind hadden we thuis ook de beroemde
vasten trommeltjes. Al zat er op zondag (dan

mocht je de snoepjes opeten) meest minder
in dan je verwachtte. Dat kwam omdat één
zus niet uit onze trommeltjes kon blijven. En je
kreeg in onze jeugdjaren niet zoveel snoepjes.
Voor de zegen sprak de pastoor nog over de
uitreiking van de H. Communie in de viering
van de Eucharistie. Dat het jammer was dat het
niet door kon gaan. We moesten zelf maar aangeven als we het wel wilden. Nu weet ik zeker
dat er meerdere parochianen zijn dat die dat
ook graag willen. Die 1.5 meter zijn we nu wel
gewend, en de benodigdheden zijn er ook, dus
dat kan het probleem niet zijn. Hoe mooi zou
het zijn, als dit met
Pasen wel mogelijk
zou zijn. Ik hoop dat
deze wens vervuld
zal worden. Blijf
gezond en hopelijk
snel to ziens.
Ria van Dijk

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius
Rondom de Kerk- Maart|April 2021
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Activiteitenkalender van 28 maart tot 13 mei 2021

Komt er weer vaart in de bedevaarten?
De vieringen en activiteiten in
de komende tijd zijn door de
coronamaatregelen grotendeels
online. Ook digitaal bent u van
harte welkom! Opgave niet
nodig, tenzij anders vermeld.
De folder met het catecheseaanbod ‘Geloofsvorming en
verdieping’ in het voorjaar ligt
achterin de kerken en staat ook
op www.petrusenpaulusleiden.
nl. Daar vindt u nog meer informatie.
Weekendvieringen staan op
pagina 22 en 23, jongerenactiviteiten ziet u op pagina 20-21.
We wensen u weer veel inspiratie toe!

H. Jozef van Smakt.

Zoals bij alle activiteiten deze tijd is het voortdurend
zoeken naar wat wel en niet kan. Normaal was er een bedevaartprogramma voor het hele jaar, opening van het
seizoen in Smakt en Kevelaer (mei), de dag-bedevaart
georganiseerd door de Sint Josephkern (juni), de 1- of
3-daagse bedevaart naar Kevelaer (augustus) en Heiloo
(september) en de sluiting in Kevelaer (oktober).
In 2020 zijn er twee van doorgegaan, maar niet als georganiseerde bedevaart, maar bescheiden. Een kleine delegatie is naar Kevelaer en Heiloo gegaan: met een lange lijst

Maart

April

28 Palmzondag van het lijden
van de Heer

1 Witte Donderdag
Viering van de instelling van
de H. Eucharistie, van het
Sacrament van het priesterschap en van het gebod van de
naastenliefde

Intocht van Jezus in Jeruzalem.
Begin van De Goede Week

29
30

2 Goede Vrijdag
Van het lijden en sterven van de
Heer. Zie pagina 1

31

De werken van Adrienne von Speyr:
een antwoord voor deze tijd
Maar dan 60 werken dragen de naam Adrienne von Speyr! De
meeste ervan zijn beschouwingen bij de heilige Schrift. Vorig
jaar verscheen de eerste biografie: Adrienne von Speyr, Gehoorzaam aan het woord
door J.H. Smith pr. (verkrijgbaar bij de Lodewijkpastorie). Daarin wordt over haar
jeugd en bekering verteld, gevolgd door haar verdere weg als echtgenote, huisarts,
gastvrije vrouw die van reizen hield. Maar ook haar innige band met de Heer, Maria,
de engelen en heiligen wordt gevolgd tot aan haar pijnlijke stervensweg. Zij overleed
in 1968. Nog niet heel lang geleden, en in de biografie staan ook de nodige foto’s.
De teksten van Adrienne zijn vanuit haar gebed en lijden, vanuit wenken van de heilige
Geest voortgekomen. Als geheel zijn ze een antwoord voor deze decennia. Dat maakt
haar werken zeer actueel. Elke 3e woensdag lezen we een paar bladzijden uit haar boeken en horen we iets over haar leven en persoon. Tijd 20.15 uur, via de Lodewijksite.

Catechese online gaat door
Een jongere zei onlangs: “We worden een
beetje zoom-zat”. Voor de catechese zijn
we dat nog niet. Integendeel! Het blijkt
een heel toegankelijke manier te zijn om
samen het geloof te verkennen en met elkaar daarover te delen.
De basis geloofscursus Sycamore is nu afgerond: korte inleidingen, met gesprek daarna in deelgroepen. Heel positieve reacties!
Nieuwe bijeenkomsten komen een volgende keer. Voor de catecheseavonden merken
we dat er veel meer mensen mee doen dan
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er doorgaans in de zaal zijn. Ook mensen
van ver buiten de parochie, zelfs van over
de grenzen. Lezingen opnemen om later
te bekijken, kan ook. Zie de Lodewijksite.
De online catechese gaat na Pasen door,
al hopen we snel ook elkaar in de zaal
te treffen! In de komende tijd is er weer
Catholicism,
Filmavonden,
Adrienne
(zie hierboven). Het Weesgegroet en de
Rozenkrans krijgen uitleg, en er komt
een serie over ‘heilige’ autobiografieën.
Zie de Kalender in deze en in de volgende
nummers van Rondom de Kerk.

intenties, er zijn heel veel kaarsjes aangestoken op de heiligdommen.
Wat is er mogelijk voor dit jaar? Voor de openingsbedevaart 31 april/1 mei zoeken we een
alternatief: een uitnodiging om op die dag
samen de Rozenkrans te bidden, en, voor wie
dat mogelijk is, gezamenlijk via Zoom. Voor de
augustusbedevaart hopen we dat deelname aan
de lokale vieringen in Kevelaer mogelijk is; met
enkele momenten van gebed (Kruisweg…)

11 Beloken Pasen en zondag van
de goddelijke Barmhartigheid

Herdenking Jodenvervolging

Uit deze
internationaal
gewaardeerde
serie worden
gedeelten bekeken, daarna
met elkaar in
gesprek. Aan bod komen
onder meer de mooiheid van de
Wereldkerk, de essentie van de
Mis, het eeuwig leven, Maria,
onze patroonheiligen
HH. Petrus en Paulus…
Van 20.00 tot 21.30 uur, online
via de Lodewijksite

4 Hoogfeest van Pasen

Verrijzenis van de Heer

20 Catholicism
Info bij 13 april

Zie linkerpagina

13 Catholicism

Die overgaat in de heilige
Paasnacht (Paaswake)

1

21 Adrienne von Speyr

12

22

3
4 Dodenherdenking

6

24
25 Roepingenzondag
26
27 Koningsdag
28 ‘Heilige’ autobiografieën

7
8
9
10
11 Catholicism
Info bij 13 april

12 ‘Heilige’ autobiografieën

Belijdenissen, H. Augustinus.
Van 20.15 tot 21.30 uur, online
via de Lodewijksite.
Door pastoor Smith

6

2

5 Bevrijdingsdag

23

14 ‘Heilige’ autobiografieën

5 Tweede Paasdag

Kapel Kevelaer.

Mei

19

Meer info op pagina 18

3 Stille Zaterdag

samen te doen. September en oktober zijn nog
ver weg. We houden ons natuurlijk aan alle
richtlijnen van de Nederlandse en Duitse overheid. En we beseffen ook dat we er ook weer
aan moeten wennen als er meer mogelijk is.
Voorzichtigheid blijft nog geboden. Maar zodra
er mogelijkheden zijn om weer samen op bedevaart te gaan, pakken we deze mooie vorm van
geloofsuiting en -verdieping weer op.
Diaken Clavel en pastoor Smith

Geschiedenis van een ziel,
Thérèse van Lisieux

13 Hemelvaart van de Heer
Hoogfeest.

7

15

8

16

9

17

29

10

18

30

Mijn Leven, Teresa van Avila.
Info bij 14 april
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HARTEBRUG

Regio Zuid

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106,
2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 13.00 uur.
Secretariaat: Wim Barning ofs. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Wim Barning ofs.,
06 53 71 26 50 of wimbarning@casema.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

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

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht

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

DE BOOG

Jacques Philippe
Geluk waar je het niet verwacht

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Een meditatie over de zaligsprekingen

JACQUES PHILIPPE

Jacques Philippe

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

Geluk

Geluk

waar je het

waar je het

niet verwacht

niet verwacht
Een meditatie
over de zaligsprekingen
DE BOOG

BMS Notarissen
Plantsoen 25

Notarissen

2311 KG Leiden

mr. R.H. (Roel) Breedveld

T.

071 516 29 30

mr. E.J. (Egbert) Moolenaar

E.

info@bmsnotarissen.nll

mr. M. (Mark) Schwarze

Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

www.bmsnotarissen.nl
Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSEN

Kerkelijk Centrum

De Regenboog

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
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Jacques Philippe, 183 blz.
Prijs zachte kaft € 12,75 - Epub € 8,50
Bestellen: via adres zie links Boven en www.deBoog.nl

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

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

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl
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“Zalig de armen van geest!
Zalig de treurenden!
Zalig de zachtmoedigen!”
Het Evangelie van Matteüs
verhaalt ons een wonderlijke
boodschap: de belofte van
Jezus over hoe wij gelukkig
kunnen worden. Het is een
belofte die negen keer wordt
gedaan, maar ver afstaat
van wat wij normaal gesproken onder geluk verstaan..

De mogelijkheid van een

Urnenkelder

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

In memoriam Joop Kruijs
Op 1 februari moesten wij geheel
onverwacht afscheid nemen van
een markante man en lid van de
Hartebrug geloofsgemeenschap.
Het bericht van zijn overlijden is
hard aangekomen.
Onze Joop, leek ijzersterk te zijn.
Na de overval in de Hartebrug op 15
september 2015, waarbij hij gewond raakte,
zat de schrik er bij Joop goed in. Toch weerhield hem dat er niet van om voor zijn Hartebrugkerk te zorgen.
Toen het bericht het secretariaat bereikte
dat Joop een groot infarct had gehad was
de algemene gedachte dan ook, ‘met een
week of wat loopt Joop weer rond’. Het heeft
helaas niet zo mogen zijn. Nog geen uur
later ontvingen we het bericht van zijn overlijden. In Joop verliezen we zoveel meer dan
een koster. Hij was op vele momenten de
ogen en de oren van het gemeenschapsleven. Wist hoe het met iedereen ging, tipte
ons over wie extra zorg en aandacht ver-

Speciaal Evangelieboek
Op derde zondag van de Veertigdagentijd
werd een nieuw speciaal Evangelieboek, ‘Evangeliarium’ genaamd, door pastoor Broeders in
gebruik genomen. De lectoren/lectrices lezen
de 1e en 2e lezing uit het kleinere Lectionarium.
Om de Evangelielezing meer te accentueren
haalt de priester of diaken dit Evangelieboek
in gesloten vorm bij een speciale standaard
op. Toont het aan
de
kerkgangers
en leest eruit voor.
Hierna brengt hij
het weer naar
de standaard en
vouwt het open bij
het zojuist gelezen
Evangelie.
Een
mooi ritueel weer
in ere hersteld.

Eerste heilige Communie
Ook dit jaar is weer een Eerste H. Communie
viering in onze Hartebrugkerk geplamd: op
zondag 6 juni. Net als afgelopen jaar ontvangen de kinderen in een aparte middagviering
het Sacrament van de H. Communie. Dit gezien

diende. We zijn hem daar dan ook heel
dankbaar voor.
Voorafgaande aan de crematie op
Rhijnhof heeft Joop nog een kort
moment voor zijn kerk gestaan.
Een aantal van onze parochianen
hadden het weer getrotseerd om
zo, onder het luiden van de klok,
afscheid te kunnen nemen van deze
markante man.
Koster Joop Kruijs zal worden gemist.

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

de situatie rondom Corona en het beperkte
aantal bezoekers per viering. Na Pasen starten we met de voorbereiding. In de wekelijkse
bijeenkomsten waarin allerlei onderwerpen
aan bod komen zoals: Wie is Jezus? Wat is de
Bijbel? De Schepping en Moeder Maria. Ook
proberen we de kinderen meer vertrouwd te
maken met het kerkgebouw en alles wat zich
daar bevindt. De kinderen worden actief betrokken. Ze maken zelf kennis met Jezus en
vervolgen hier de weg waarop hun ouders hen
bij de doop hebben gezet.
Aanmelding via hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Kinderactiviteiten
Nu de basisscholen weer open zijn, zijn ook de
Kinderwoorddiensten en onze catecheseclub
de Vriendjes van Franciscus hervat.
Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd
kwamen er 8 kinderen naar de Romanuszaal
voor de Kinderwoorddienst. Wij begonnen
met het nadenken over de woestijn en hoe
het daar stil is. Daarna voerde de begeleiders
tot genot van de kinderen een toneelstuk op
waarin Jezus drie keer de verzoekingen van
een zeer overtuigende Satan weerstond. Het
toneelstuk beviel zo goed dat het bij sommigen nog een keer thuis werd opgevoerd.
Ingrid heeft voor elk kind een steen met de
cijfer veertig geschilderd om de dagen op
weg naar Pasen mee te tellen. Een paar weken daarna kwamen wij weer bij elkaar voor
onze grote Veertigdagentijdactiviteit. Met Mozes en het volk van Israël gingen wij op een
grote tocht door de woestijn nadat wij eerst
van de soldaten van de farao waren ontsnapt!
Zie verslag op pagina 21! De Kinderwoorddiensten zijn op de eerste en derde zondag van de
maand tijdens de Mis van 11.15 uur.
Vriendjes van Franciscusbijeenkomsten zijn op
zaterdag 17 april van 15.30 tot 17.00 uur in de
bijsacristie van de Hartebrug.

Extra activiteiten rond de
Goede Week:
Palmpaasstokken maken in de Romanuszaal
op zaterdag 27 maart van 14.00 tot 15.30 uur
De ‘Kruisweg voor Kinderen’ om 11.00 uur
op Goede Vrijdag gevolgd door de workshop
‘Maak je eigen Paastuin’
Kinderwoorddiensten op Paaszondag, 18
april, 2 mei.

Nieuws over de livestream
Elke week wordt de zondagse Mis via een
livestream uitgezonden. De livestream wordt
niet alleen live bekeken maar biedt de mogelijkheid om de Mis ook op een latere tijdstip te
volgen. Het aantal views varieert tussen 120
en 160 per keer en wij hebben 62 abonnees
op ons Hartebrug You Tube Kanaal. De actuele
link en de bijhorende liturgie zijn op de website te vinden: www.hartebrug.nl/vieringen.
Voor een leuk interview met de jongeren achter de cameraploeg, zie de jongerenpagina 21.

Vaste vieringen
Zondag 11.15 uur Eucharistieviering met leden
van het Harteburgkoor olv.Theo Goedhart.
Deze viering is elke zondag te zien op de
streaming bij vieringen op www.hartebrugkerk.nl
en ook op ons youtube kanaal.
Tijdens de zondagsviering is op de eerste en
derde zondag een Kinderwoorddienst.
Donderdag 12.30 uur Eucharistieviering onder
leiding van pater Van Ulden ofm.

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

LAM GODS

Regio Zuid

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

Vieringen en openstelling kerk

De Liduïnakapel

Foto: J. Lagas ELO

Vanaf zaterdag 20 maart zijn er weer vieringen
in de Petruskerk, met de beperking van aanmelden en maximaal 30 personen.
De doordeweekse vieringen op dinsdag
en vrijdag om 9.00 uur beginnen weer vanaf
dinsdag 23 maart. Daarvoor is aanmelden niet
nodig.
Elke zaterdagochtend tussen 10.30 en 11.30
uur kunt u even de kerk inlopen voor een moment van bezinning. Ook voor diegene die niet
naar de viering wil, kan of mag (dit laatste als
er geen plaats is in de herberg). Dit is mogelijk
tot de zaterdag voor Palmpasen. Op Stille Zaterdag houden we het stil (grafrust).
Op de zondag van Palmpasen is de kerk open
van 12.00 tot 14.00 uur. U kunt dan een gezegend Palmtakje komen ophalen.

Vlak naast het Josephaltaar is in 1958 de
Liduïnakapel gebouwd. Een wens van de
toenmalige bouwpastoor van de Petrus, pastoor Th.M. Beukers, geboren Schiedammer,
ging hiermee in vervulling. Het fundament
werd al meegenomen bij de bouw van de
kerk in 1936, maar vanwege bezuinigingen
werd toen de kapel niet gerealiseerd. Liduïna
van Schiedam (1380-1433) viel als vijftienjarig
meisje tijdens het schaatsen dermate hard op
het ijs, dat zij daardoor voor de rest van haar
leven, 39 jaar, aan bed gekluisterd was.
Ondanks haar lijden droeg zij door een rotsvast geloof haar lot blijmoedig en was zij een
voorbeeld voor haar omgeving. Zij stierf op
14 april. Zij kreeg meerdere visioenen, reden
waarom tijdens haar leven van heinde en verre
pelgrims naar Schiedam kwamen om haar te
ontmoeten. In 1890 werd zij door paus Leo XII
heilig verklaard.
Op de achterwand van de Liduïnakapel ziet u
een afbeelding van de heilige Liduïna liggend
op het ijs, onder het kruisbeeld. Dit kunstwerk
is door Pieter van Velzen (1911-1990) beeldhouwer, glazenier en schilder, uitgehouwen
in natuursteen, met in de vierkantjes scenes
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uit het leven van Liduïna. Dit kunstwerk
werd tijdens de bouw van de Liduïnakapel
aangebracht, een prachtig ontwerp als geheel,
deze achterwand en altaar.

De Petrustuin
Allereerst de kornoelje: vorig jaar hebben
we enkele kornoeljes
overgenomen van de
Schanstuin. De struiken lijken goed aan
te slaan. De knoppen
zien er wat dikker uit.
Deze struiken krijgen
besjes, goed eetbaar voor vogels. Welke variant
het is, weten we (nog) niet. In elk geval niet
de bekende struik met de rode takken. In het
najaar is er stevig gesnoeid. Er komt nu op veel
meer plekken licht en dat zal veel struiken goed
doen. De bloeiende bolletjes: met de tuinclub
wordt pas een jaar in deze tuin gewerkt, maar
als je de hoeveelheid bloeiende krokussen en
sneeuwklokjes ziet, is wel duidelijk dat hier al
veel eerder in gewerkt is. Overal duiken deze
voorjaarsbloeiers op. Prachtig om te zien.

merendeel van de parochianen de retourenvelop teruggestuurd. Dat heeft aan toezeggingen
tot nu toe € 32.000,- opgeleverd, iets minder
dan begroot, maar geweldig dat zoveel parochianen weer een financiële bijdrage hebben
toegezegd. Velen hebben het bedrag ook al
overgemaakt. U kunt de retourenvelop nog
steeds terugsturen. We danken u bij voorbaat.

Misintenties en andere giften
Om de bankkosten zoveel mogelijk te beperken hebben we
de aparte rekening voor de
misintenties opgeheven. De Petruskerk als ANBI heeft nu één
bankrekening voor alle bijdragen: NL04 INGB
0002 5541 52 ten name van HHPP Sint-Petrus
Bijdragen. Het is belangrijk dat u aangeeft
waarop uw gift betrekking heeft. Misintenties
graag ook per e-mail opgeven: ledenadministratie@sintpetrusleiden.nl.

Vaste Vieringen

Zaterdagavond 19.00 uur Mis Vooravondmis
van de zondag (aanmelding nodig). Zie ook p. 23

Door de Week

Eucharistieviering in de kerk
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur

Open Kerk

Nader bericht volgt.

Overleden

Maria Antonia Theresia Uijlenbroek - Bik
* 04-10-1933 † 14-01-2021
Weduwe van C.Uijlenbroek

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans is voor
de Petruskerk
een van de
belangrijkste
financiële steunpilaren. Elk jaar vragen we
onze parochianen om onze stoere kerk aan
de Lammenschansweg financieel te steunen.
Elk jaar is het aantal toezeggingen weer spannend. We hebben een grote groep trouwe parochianen die hun steentje bijdragen. Anders
dan in voorgaande jaren zijn de enveloppen
in januari wel door vrijwilligers in de brievenbus gestopt maar vanwege corona niet bij de
mensen thuis opgehaald. Inmiddels heeft het

Beatrice Schuttevaer – Emanuel
* 15-03-1923 † 17-01-2021
Casper van Berge Henegouwen
* 19-10-1934 † 19-01-2021
Mevr. Agatha van der Klugt – Fit
* 04-12-1937 † 25-01-2021
Weduwe van M. van der Klugt
Sanne van Bohemen
* 10-08-1984 † 27-01-2021
Elisabeth Bollen – Zandvliet
* 23-03-1933 † 28-01-2021
Weduwe van de heer Bollen
Appolonia van Schie - van Santen
* 20-07-1930 † 02-02-2021
Weduwe van N.van Schie.
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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.

Voorzichtig weer open
Vanaf medio december zijn onze beide kerken dicht geweest. Het was daardoor een rare
kerst en daarna werden de coronamaatregelen
steeds verlengd. Hoewel de besmettingscijfers
nog niet zo goed zijn als we met zijn allen
zouden willen, durft het kabinet het toch weer
aan om de kappers aan het werk te laten gaan
en de scholen voorzichtig weer open te doen.
Omdat onze oudste kerkgangers al gevaccineerd zijn en de groep gevaccineerden snel
groter wordt, gaan ook onze kerkdeuren weer
op een kier en laten we maximaal 30 kerkgangers binnen.
U moet zich dus weer aanmelden, uiterlijk
vrijdag om 12.00 uur, liefst per mail en eventueel ook per telefoon (zie boven). Als u een
bevestiging heeft ontvangen mag u binnen,
uiteraard alleen als u zich goed voelt en geen
symptomen hebt. 30 kerkgangers is natuurlijk
niet veel, zeker niet in de Goede Week en met
Pasen, maar het is beter dan niets. Mocht u
geen plaatsje veroveren of gewoon nog liever
niet komen, dan zijn er mooie vieringen op de
TV en via de computer vanuit de Hartebrugkerk
(zondag om 11.15 uur) of De Goede Herderkerk
(zondag om 9.30 uur). Verder is de website
www.vierpasen.nl
een aanrader. Alles
verandert
voortdurend, dus let
vooral op de mailberichten over de
laatste stand van
zaken rond de vieringen of bel naar het secretariaat.

Eerste heilige Communie
Ook die voorbereidingen durven we weer op
te starten, maar wel later dan andere jaren.
De feestelijke viering met pastoor Broeders
is op zaterdag 5 juni om 15.00 uur. De voorbereiding start op woensdag 7 april, samen
met de Hartebrug. Aanmelden van kinderen
vanaf groep 4 kan bij het Centraal Secretariaat:
petrusenpaulusleiden@gmail.com of 737 00 87.

Activiteiten verlopen digitaal
U denkt misschien dat er al maanden helemaal
niets meer gebeurt in de Lam Gods, maar dat is
niet zo! Al een paar keer heeft de Bijbelavond
onder leiding van Marieke Maes per Zoom via
de computer plaatsgevonden. Wel wennen,

maar het gaat eigenlijk best goed en scheelt
reistijd zeker voor Marieke die in Amsterdam
woont. Je ziet en hoort elkaar alsof je bij elkaar
aan tafel zit (als de techniek het doet) en zo
worden het toch inspirerende avonden.
Hetzelfde geldt voor de catechese avonden
onder leiding van onze eigen pastoraal werker Marlène Falke: vier dinsdagavonden achter
elkaar over wat paus Franciscus ons te zeggen
heeft in deze crisistijd. Leren we van deze pandemie en alles wat tijdelijk niet kan, of vervallen we straks in onze oude fouten? Hebben we
voldoende oog voor de schepping en de arme
schepselen? Want de mensen die het wereldwijd en in ons eigen land al moeilijk hadden
voor de coronacrisis, hebben het nu extra
zwaar te verduren.

Dat is een mooi bruggetje naar de digitale
sobere maaltijd die op woensdag 10 maart
werd gehouden, samen met onze protestantse
zusters en broeders. Iedereen zat met een
kom soep en brood naast de computer, er werd
samen gebeden, gezongen en geluisterd naar
verhalen over de goede doelen die we deze
Veertigdagentijd steunen. Het was wennen
maar toch een mooi ‘samenzijn’ dat ook na de
officiële afsluiting gewoon doorging! Zolang
hadden we elkaar niet gezien of gesproken.

Kerkbijdragen 2021 en de
penningmeester
Volgens penningmeester Frank Hendriks is het
jaar veelbelovend begonnen. In januari werd
er meer overgemaakt dan in januari 2020. Dat
helpt om het verlies van collecte-inkomsten
goed te maken. Uw bijdrage is hard nodig
want de meeste uitgaven gaan gewoon door.
Hijzelf gaat helaas niet door na vele jaren van
tomeloze inzet, want hij is verhuisd. Frank,
heel erg bedankt!

Goede Week en Pasen
Op Witte Donderdag is de viering om 19.00
uur gevierd in de Antoniuskerk voor de hele
Regio Zuid.

Statie 7 Jezus wordt van zijn kleding ontdaan:
vóór en na

de restauratie.
Piet de Boer
heeft ook
etsen gemaakt van
de staties

Op Goede Vrijdag lopen we – digitaal – de
Kruisweg van Jezus om 15.00 uur. We staan stil
bij negen momenten uit zijn Kruisweg (staties)
aan de hand van schilderingen van de Leidse
kunstenaar Piet de Boer uit 1990. Deze de staties hangen in de Antoniuskerk en zijn onlangs
door Piet de Boer zelf gerestaureerd. Ze zijn
daarna voorzien van UV-glas, waardoor de hinderlijke schittering weg is. Wilt u de Kruisweg
volgen: meldt u dan aan via secretariaat@
lamgodsleiden.nl; na aanmelding ontvangt u
een link om in te loggen in ‘zoom’ en het tekstboekje. De avondviering van Goede Vrijdag
volgens het Heilig Triduum is in het Hartebrugkerk om 19.00 uur. Ook om 19 uur is er een oecumenische viering in de Antoniuskerk die ook
digitaal is te volgen. De Paaswake is in Regio
Zuid is ook op twee plaatsen: in de Middelareskerk om 19.00 uur en in de Petruskerk om
21.00 uur, beide met maximaal 30 plaatsen.
Op Paasmorgen tenslotte is er een viering om
10.00 uur in de Antoniuskerk en om 11.15 uur in
de Hartebrug.
Aanmelden is verplicht en houdt u de mede-delingen in de gaten! Het kabinet en de
bisschoppen kunnen het uiteindelijke rooster
beïnvloeden.

w w w. l a m g o d s l e i d e n . n l
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Nieuws van de oecumenische geloofsgemeenschap
Kerkelijk centrum De Regenboog-Merenwijk

Woestijntijd

‘Tussen lockdown en vrije val’

Deze periode met beperkingen geeft ons tijd om
ons te bezinnen op ons leven na corona. Naar
aanleiding van de verhalen uit Exodus vroegen
we ons, in een online gespreksgroep over woestijntijd, bijvoorbeeld af: hoe ervaren we Gods
nabijheid in deze ingewikkelde periode? Is Hij
voor ons de God die er zal zijn, zoals de God van Israël
zich aan Mozes openbaarde? En welke spiegel houdt
God ons met de plaag (10 plagen Egypte) van dit virus
voor? Het leverde mooie gesprekken op over geloven
in deze tijd. Het werd duidelijk dat de crisis ons ook
iets brengt: gedachtevorming over de manier waarop
we consumeren, waarop we reizen, hoe we er voor
elkaar willen zijn. Want deze schrale tijd laat ons ook
duidelijk voelen hoe zeer we elkaar missen, hoe nodig
we het hebben om elkaar letterlijk nabij te zijn, om

Zo heet het Voortgangsverslag van de Individuele
Hulp van De Bakkerij over
het tweede half jaar van
2020. Dat was een periode
van doorgaan, maar dan
anders, je niet laten ontmoedigen en nieuwe wegen
zoeken.

Vieringen op weg naar Pasen
- Maandag 29, dinsdag 30, woensdag 31 maart: vespers om 19.30 uur
- Donderdag 1 april, Witte Donderdagviering, 19.30 uur
- Vrijdag 2 april Goede Vrijdagviering (met Kruiswegstaties van Sieger
Köder), 15.00 uur
- Zondag 4 april, Paasviering, 10.00 uur.
Alle diensten zijn in ieder geval via ons You Tube-kanaal te zien zijn via Oecumene Merenwijk.
Mocht er mogelijkheid zijn om in De Regenboog
bij elkaar te komen, dan hoort u dat uiteraard.
Houdt u voor de laatste berichtgeving de digitale nieuwsbrief en/of de website in de gaten!
Pastoraal werker mw. W.E.M. Hoogendoorn (RK) (werkdagen:
di. en wo.), tel. 06 51 98 08 88 e-mail pastor.regenboog@
gmail.com., Ds. M. Buitenwerf (PKN) (werkdagen: di., wo. en
do.), tel. 06 40 42 57 89, e-mail ds.regenboog@gmail.com.
Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk .nl

Kruiswegstatie
van Sieger Köder

SchuldHulpMaatje helpt
mensen met geldzorgen
Eén op de vijf gezinnen heeft financiële problemen. SchuldHulpMaatje helpt bij
geldzorgen: van voorkomen van problemen
tot en met grote schulden. Vaak is er een drempel voor mensen
om hulp te vragen. Op de website www.voorelkaarleiden.nl is
het spel Taboedoorbrekers aan te vragen, bedoeld om het gesprek over dit soort problemen te stimuleren. SchuldHulpMaatje
is één van de programma’s van ‘Voor Elkaar Leiden’. Cliënten worden geholpen om weer financieel gezond te worden en te blijven. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteuning tijdens een
schuldsanering en de nazorg, maar ook om preventieve hulp.
Heb je hulp nodig of wil je hulp bieden en maatje worden: mail
naar info@voorelkaarleiden.nl of klik op SchuldHulpMaatje op
www.voorelkaarleiden.nl of bel naar 071 203 21 20.
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samen te geloven, samen te zingen, samen stil te
zijn voor God. Als geloofsgemeenschap zijn we niet
zomaar een clubje, we leven samen in het Licht van
Gods liefde. Met Pasen vieren we dat aan die liefde
nooit een einde komt, dat God zelfs door de dood
heen van ons houdt en ons nooit loslaat. Hoe de
komende tijd ook zal zijn, met Gods liefde voor ons
en met de liefde voor elkaar kunnen we verder.
De belofte van de God die zich aan Mozes in de woestijn liet zien, ‘Ik zal er zijn’, staat nog altijd uit.

KOFFIE2KERK
Nu we voorlopig elkaar niet in de Regenboog
kunnen ontmoeten, proberen we elkaar buiten
de Regenboog te ontmoeten en zo contact met
elkaar te houden. Dat gaat het best met een
kopje koffie. Vandaar onze actie KOFFIE2KERK.
Na de online viering van 10.00 uur kan- wie dat
wil- naar de Regenboog komen. Daar staat vanaf 11.00 uur de koffie klaar om mee te nemen èn
een vraag die door de voorganger geformuleerd
is n.a.v. de viering. Samen met
een andere ‘koffieklant’ gaat u
in de kerktuin of
daar buiten een
wandelingetje
maken met voornoemde vraag
als gespreksstof.

Herdenking Jodenvervolging
Leiden 2021
Op zondag 11 april is weer –
opdat wij nooit vergeten – de
jaarlijkse Herdenking van de
Jodenvervolging, in Leiden.
Ook nu met een online herdenking.
Rabbijn Clary Rooda vertelt
een Leidse geschiedenis. Haar
moeder is tijdens de oorlog in
de onderduik geboren in Leiden, in een huis van
het Leids artsenverzet aan de Oude
Singel. Eén en ander
wordt omlijst door

prachtige joodse gezangen
van chazaniet Anna de Voogt.
De opname van de vertelling en gezangen wordt op
11 april op www.herdenkingleiden.nl geplaatst. Voor ons
lesmateriaal voor basis- en
voortgezet onderwijs, zie de
website. Meer info via info@
herdenkingleiden.nl en bij
Truus de Haan, voorzitter, 06 21 59 93
49 of Arno Hanssen,
secretaris, 06 24 13
13 15.

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

Diaconie vraagt tijd en aandacht, trouw en vastberadenheid, maar ook geduld en creativiteit. Corona zorgde voor ruim 40% meer
aanmeldingen voor de Zomerbonnenactie, onze jaarlijkse actie om huishoudens in Leiden en omgeving, die

door omstandigheden moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen, een
steuntje in de rug te bieden.
Onze crowdfundingsactie
voor het Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF)
in het najaar, nam dankzij
de bijdragen van talloze
gulle gevers, een ongekende
vlucht en werd er intensief
samengewerkt tussen de
partnerorganisaties in de
stad onder de naam Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL). U kunt het allemaal nog eens rustig
nalezen op www.debakkerijleiden.nl.

Jaarverslag De Bakkerij: van “lastig” tot “vernieuwend”
Half maart presenteerde De Bakkerij het
Jaarverslag 2020. Het vertelt hoe een lastig
jaar een uitdagend jaar werd, dat het
uiterste vroeg van de creativiteit, alertheid
en wendbaarheid van de organisatie.
Zo moesten activiteiten die coronavriendelijk waren voorbereid toch op het laatste
moment weer worden afgeblazen of aangepast. Dat maakte 2020 tot een jaar van
omdenken, nieuwe wegen zoeken en
ondertussen altijd oog houden op de mensen die tussen
de kieren van de reguliere hulpverlening dreigen te verdwijnen.
Zo werd het toch ook weer een heel vernieuwend jaar met nieuwe
initiatieven, hartverwarmende contacten en ook hoopvolle tekenen

Huizen gezocht voor mensen zonder papieren
Sinds 1 januari 2021 huurt De Bakkerij een eengezinswoning in de Hoge
Mors waar voormalige gasten van de bed, bad en broodvoorziening
Leiden onderdak vinden: Ubuntu. Conciërge Rob en bewoners zijn druk
bezig met het verven van trappen en wanden. Vrijwilligers van Stichting Present helpen met het inkorten van de gordijnen en op de begane
grond komt een nieuwe laminaatvloer. COOL en LOF zorgen waar mogelijk
voor juridische en praktische ondersteuning. Ondanks de verschillende
achtergronden (de bewoners komen uit Myanmar, Sierra Leone, GuineeConakry, Irak, Soedan), leeftijden en huidige situaties, is de sfeer onder
de zes bewoners heel goed
te noemen. Dit is een mooi
begin, maar wij zoeken nog
vier andere woningen om
mensen zonder papieren van
de straat en uit het grijze en
prijzige circuit van malafide
huisjesmelkers te halen.
Denkt u met ons mee?
Drie bewoners in de
woonkamer van Ubuntu.

Foto Paula van Kalmthout

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

Nieuws uit Diaconaal
centrum De Bakkerij

van groeiende zorg en aandacht voor kwetsbare mensen
in onze stad. Leest en bekijkt u het zelf in het jaarverslag
van De Bakkerij in dat vreemde en zorgwekkende, maar
ook verrassend uitdagende coronajaar 2020. U kunt het
downloaden via www.debakkerijleiden.nl.

Rondom...
Geloof in de media
In het Leidsch Dagblad van 18 maart
las ik tot mijn blijde verrassing een artikel over de
heilige Jozef. Het besloeg maar liefst twee pagina’s!
Het uitroepen van Jozefjaar van de paus werd gememoreerd en ook het Hoogfeest van de H. Jozef op 19
maart. Een aantal mensen vertelden wat Jozef voor
hen betekent of had betekend. Vond ik heel mooi.
Er werd gewoon bericht over welke ervaringen die
mensen aan Jozef toeschreven, wat ze in gebeden
tot hem hadden gehad. Er was helemaal geen nare
ondertoon te merken! Heel bijzonder. De geïnterviewde personen stonden allemaal met een Jozefbeeld op de foto.
Vaak wordt in seculiere media laatdunkend over
(het katholieke) geloof en devotie bericht. Enkele
jaren geleden was mijn ervaring dat het dagblad
Trouw, (van oorsprong een protestantse krant) de
kroon spande in irritante en nare berichten over
onze Katholieke Kerk. Weet niet of dat nu nog zo is:
ik bekijk die krant niet meer. Kan er niet tegen en
vond het vaak kwetsend. Hopelijk wordt geloof en
devotie weer een belangrijk onderwerp in de media.
Er zijn zóveel mensen die in God geloven!
Het artikel over de H. Jozef was balsem voor mijn
ziel. Het kan in de media toch ook verkeren…
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur
Rondom de Kerk- Maart|April 2021
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Interview met
Tessel en Corin na van de Hartebrugkerk

Gelukkigdoor eerlijk te zijn!
Eerlijk zijn
Eerlijk zijn betekent uiteraard de waarheid zeggen en niet liegen. Maar iemand bedriegen of
misleiden is ook niet eerlijk. Iets nemen of houden dat niet van jou is, is oneerlijk. Als je eerlijk
bent, speel je niet vals en houd je je altijd aan de
regels ook als je daardoor gaat verliezen!

Lieve God,
Vandaag heb ik iets verkeerds
gedaan en toen heb ik gelogen,
zodat ik de schuld niet zou krijgen.
Nu spijt het me dat ik niet eerlijk
was. Help me alstublieft om het
juiste te doen en morgen de
waarheid te vertellen.
Amen.

Petrus

en de Haan

Jezus was gevangen genomen. De soldaten namen Hem
mee naar het huis van de hogepriester. Petrus liep op een
veilige afstand achter Jezus aan om te zien wat er zou
gebeuren. Hij kwam op de binnenplaats van het huis
en zette zich neer bij de knechten om te wachten.
Er kwam een dienstmeisje naar hem toe die zei: “Jij
hoort bij Jezus uit Galilea!” Maar Petrus riep: “Nee
hoor. Ik heb geen flauw idee waarover je het hebt.”
Petrus liep een beetje stiekem weg naar de poort.
Maar daar herkende een ander meisje hem.
Zij zei: “Deze man hoort bij Jezus uit
Nazareth!” Maar Petrus riep: “Nee hoor. Ik
ken de man niet eens. ”Even later zeiden een
paar andere mensen:“Wij weten dat je bij Jezus
hoort. Wij horen aan je accent dat je ook uit
Galilea komt!” Maar Petrus riep: “God weet dat ik
de man niet ken!” Meteen daarna begon een haan
te kraaien. Petrus schrok. Hij herinnerde zich de
woorden van Jezus. “Voordat de haan kraait, zal
je drie keer zeggen dat je Mij niet kent.” Hij had
er echt spijt van en liep huilend weg.

Hoe kan ik
eerlijk zijn?
Ik kan hard studeren en niet
vals spelen tijdens een toets.
Ik kan proberen mijn speelgoed
en mijn snoep eerlijk te delen.
Ik kan dingen
terug geven
die anderen
hebben verloren.
Ik kan de waarheid
vertellen als ik
per ongeluk
iets kapot maak.
Ik kan eerlijk zijn tegen
anderen over hoe ik me echt voel.

De eerlijke
houthakker
Lang geleden woonde er een houthakker in het
bos. Met zijn bijl hakte hij hout dat hij dan voor
een beetje geld verkocht. Al werkte hij lange
dagen, hij bleef heel arm. Op een dag glipte de
bijl uit zijn hand en viel in de rivier. Het water
was diep en hij kon de bijl niet meer zien. Nu
zou hij geen geld kunnen verdienen en hij begon te huilen. Opeens verscheen er een fee met
een gouden bijl in haar hand. “Is dit jouw bijl?”
vroeg ze. “Nee,” antwoordde de houthakker
verrast, “die is niet van mij.” Toen bracht de fee
een zilveren bijl tevoorschijn en vroeg: “Is
dit jouw bijl?” “Nee,“ antwoordde de
houthakker, “Die is niet van mij.”
Eindelijk bracht de fee een
ijzeren bijl uit het water. “Is dit
van jou?” vroeg ze. “Jazeker!”
riep de houthakker. “Dank je
wel!” De fee was onder de indruk
van zijn eerlijkheid. Ze gaf hem
niet alleen zijn eigen bijl terug
maar ook die van goud en zilver
als beloning.

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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Jongeren Info

Philip
Dankloff (92)
Vrijwilliger Lam Gods

Tessel en Corinna zitten
bij elkaar in de klas (3
gym TTO) en sinds een
paar weken helpen ze met
de livestream van de
Hartebrugkerk.
Hoe kwamen jullie bij de
livestream terecht?
Tessel: “Ik had al vorig jaar een
keer meegedaan. Toen ik
onlangs via mijn vader werd
gevraagd om mee te doen zei
ik: “Prima!””
Corinna: “Ik wist dat de
livestream bestond en toen
heeft Tessel me gevraagd om
mee te doen. Ik heb sindsdien
elke zondag, behalve één keer,
mee geholpen.”
Wat doen jullie precies?
Tessel: “Wij filmen tijdens de
Mis. Er zijn twee camera’s.
Met camera 1 film je wat op het
priesterkoor gebeurt, dus het
altaar en de ambo.”
Corinna: “Met camera 2 film
ik het koor en, waar nodig, de
tweede ambo. Anders moet je
met camera 1 te snel draaien wat
niet prettig is voor de kijkers.”
Wat vinden jullie er leuk aan?
Corinna: “Nou, we zien elkaar
in het echt en niet alleen in
onze virtuele klas! En het is

Palmzondag voor
jongeren
Op 28 maart, Palmzondag, is
het Wereldjongerendag.
Ben jij tussen de 16 en 30 jaar,
dan nodigt bisschop Van den
Hende je op deze speciale Tour
of Faithdag van harte uit om
met andere jongeren van het
bisdom Rotterdam deze dag
te vieren. Meer informatie op
de Facebookpagina jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.
Aanmelden voor de Whatsappgroep kan via d.buhler@
bisdomrotterdam.nl.
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Kinder Hoek

Wat doe je?
Ik ben voorzitter van het gemengde koor in onze
geloofsgemeenschap. Daarnaast help ik met
het maken van Misboekjes, beantwoord ik één
ochtend per week de telefoon op ons secretariaat en coördineer ik het rondbrengen van Rondom de Kerk. Ook doe ik altijd graag mee aan de
catechesebijeenkomsten van Marieke Maes.
ook een extra reden om weer naar de
kerk te komen.”
Tessel: “Vroeger had ik niets met de
kerk. Sinds ik aan het filmen ben, kan
ik met mijn vader over de kerk praten. Nu ken ik de termen en weet wat
er in de Mis gebeurt. Ik heb heel veel
geleerd. Ik vind het ook leuk om naar
de architectuur van de kerk te kijken.
Je kunt allerlei details zien zoals de
gouden bloemen op de muren en de
gekleurde vierkanten in de koepel.”

Is er ruimte in het team voor meer
jongeren?
Corinna: “Jazeker. Wij zoeken meer
jonge mensen om ons team te versterken. Wij hebben hun hulp echt nodig!”
Ben je tussen 15 en 25 jaar en mee wilt
doen met de Hartebrug livestream,
stuur dan een mail naar Arno
Hanssen: hanssen.arno@gmail.com.
Tekst: Victoria Twist

Met Mozes in de woestijn
Dit jaar was het thema van de grote
kinderactiviteit in de Hartebrug ‘De
40-dagentijd en de 40-jarentijd.’ Na
een korte uitleg van de 40-dagentijd
begonnen zestien kinderen, onder
het leiderschap van Mozes, Aaron en
Miriam, de lange tocht uit Egypte op
weg naar het beloofde land.
Met een beetje fantasie was de Romanuszaal omgetoverd tot een woestijn
waar wij de avonturen van het volk
Israël konden beleven. Zo klaagden
wij dat er niets te eten en drinken was
totdat God ons manna gaf en Mozes
met zijn staf water uit de rots haalde.
Toen ging Mozes de berg Sinaï op om
regels te halen. Maar intussen had-

den wij een gouden kalf gemaakt
en begon het te
aanbidden.
Wat was Mozes
boos toen hij met
de tien geboden
terugkwam!
Daarna duurde het nog 40 jaar voordat wij eindelijk in het beloofde land
aankwamen, waar wij van koekjes en
limonade mochten genieten. Na de
pauze konden de kinderen aan verschillende activiteitentafels werken.
Een deel van de knutsels gaan we verkopen om geld in te zamelen voor de
Vastenactie.
Victoria Twist

Hoe gaat dat in de praktijk?
Vóór de coronatijd was ik als kerkvrijwilliger twee
dagen per week in de weer, nu, met het tijdelijk
wegvallen van repetities en uitvoeringen, kost
het me denk ik één dag. Dat kan wat variëren,
soms verricht ik ook nog wat hand- en spandiensten, dan breng ik bijvoorbeeld als iemand
even uitvalt zelf ons parochieblad rond op een
aantal adressen.
Waarom doe je dit?
(Glimlachend) Dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ik ben godsdienstig opgevoed, er zit een
bepaald ritme in. Noem het gewoonte, ik heb
het altijd al gedaan. Ik begon ermee toen ik lid
was van de Leonardusparochie aan de Haagweg,
pater vroeg me, en zo rol je van het een in het
ander. Ik ben ook meer een doener dan een denker. Ik mis nu wel erg de wekelijks vieringen, ze
zijn afwisselend in de Antoniuskerk of de Maria
Middelares. Het is steeds een groots samenzijn,
en na afloop spreek je altijd wel weer mensen bij
de koffie.
Wat drijft je?
Plicht, denk ik, het is haast niet te omschrijven,
ik vind dat ik dit moet doen om de kerk een
beetje te helpen. De kerk is belangrijk. Mensen
zijn verknocht aan hun kerk, dat merk je steeds,
en in moeilijke tijden is ze voor veel mensen
een toevlucht. Alleen gaat het in de huidige
vorm wat moeizaam. Ik weet ook niet of het op
deze manier moet. Wie zal het zeggen? Zelf ben
ik ook nog steeds aan het zoeken. Is er nu een
God? Twijfel hoort erbij denk ik dan altijd. Misschien hoort dat ook wel een beetje bij me. Ik
vind het in elk geval wel hoe dan ook belangrijk
dat er continuïteit blijft in het kerkelijk leven.
Wat betekent Pasen voor je?
Voor mij is De Goede Week ook letterlijk een
goede week, een week om je echt te bezinnen
over geloof en wat je kunt doen voor mensen.
Je bent tenslotte niet bezig voor jezelf, maar
voor anderen.
Rondom de Kerk- Maart|April 2021
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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.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO

ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

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

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden staat voor
een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling
zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs is van hoge
kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie.

Basisscholen
RK
De Astronaut | Kennedylaan 1 | 2324 ER Leiden | T 071 203 60 44

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

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

Scholengemeenschappen voor gymnasium,
atheneum, havo en vmbo
RK Bonaventuracollege
Mariënpoelstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Agora Leiden | Antonie Duycklaan 10H | 2334 CD Leiden | T 071 203 60 45
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

Gelderswoudseweg 11A
2735 PB Gelderswoude
T 079 342 27 97
M 06 547 766 98
I www.vandersterre.net
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BC Leystede | Van Swietenstraat 2 | 2334 EA Leiden | T 071 517 17 55

Kijk voor meer informatie over onze scholen op

www.scoleiden.nl/scholen-scol

